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Könyvtárak kincsei digitális formá-
ban ─ konferencia a magyar könyv-
tárak digitalizálási stratégiájáról 

Márku Mónika 

2019. április 17-én az OSZK 6. emeleti díszter-

mében tartottak konferenciát a fenti címmel. A 

rendezvény moderátora Ráczné Radó Rita, az 

OSZK Digitalizálási Osztályának munkatársa 

volt. A konferenciát megnyitotta, és a résztvevő-

ket köszöntötte dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gom-

bos Annamária általános főigazgató-helyettes 

asszony. A szakmai program két nagy részegy-

ségből állt. 

 

Bánkeszi Katalin.  

A fotókat Karasz Lajos készítette 

A szünet előtt általános tájékoztatót hallottunk 

Sörény Edinától, az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának 

főosztályvezetőjétől a KDS (Közgyűjtemények 

Digitalizálási Stratégiája) céljairól. Káldos Já-

nos, az OSZK Projekt Iroda szakmai projekt ve-

zetője, „A könyvtárak feladatai a KDS-ben” 

címmel mondta el gondolatait. Bánkeszi Katalin, 

az OSZK Könyvtári Intézetének címzetes igaz-

gatója a könyvtári ágazat aggregációs rendszeré-

ről beszélt. Maczelka Árpád, az OSZK Projekt 

Iroda E-könyvtári szolgáltatások osztályának 

munkatársa pedig ismertette a könyvtári regioná-

lis központok számára kiírandó pályázatot.  

 

Káldos János 

Az ebédszünet után két előadás a KDS és az ok-

tatás kapcsolatáról szóltak Horváth Ádám, a Di-

gitális Pedagógiai Módszertani Központ munka-

társa és Szepesi Judit (OSZK) tolmácsolásában. 

Ezt követően Drótos László ismertette az OSZK 

webaratás elnevezésű új szolgáltatását a KDS-

hez kapcsolódva. Bánkeszi Katalin pedig a digi-

tális dokumentumok tartalomszolgáltatásra való 

előkészítéséről tartott rövid beszámolót. 

A KDS-ről (Közgyűjteményi Digitalizálási 

Stratégia) bővebben: 

https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3

%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központról 

bővebben: https://dpmk.hu/digitalis-pedagogiai-modszertani-kozpont/ 

mailto:szilassi.andrea@jamk.hu
https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf
https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf
https://dpmk.hu/digitalis-pedagogiai-modszertani-kozpont/


Az OSZK webaratás projektjéről és előzményei-

ről itt olvashatnak még bővebben:  

http://mekosztaly.oszk.hu/mia/

http://www.oszk.hu/okr-projekt 

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2018/08/29/mini_webarchivum_

a_nemzeti_konyvtarban  

 

 

Az én könyvtáram – Komárom-
Esztergom megyei szakmai nap és 
workshop 

Mikolasek Zsófia 

Azt hiszem, nem kell bemutatnom e lap olvasói-

nak „Az én könyvtáram” projektet, de azért az 

ismétlés sosem árt, így pár mondatot mégis csak 

írnék a projekt céljairól.  A program az országos 

könyvtári rendszer fejlesztésére fókuszál. A pro-

jekt keretében a köznevelés hatékonyságát és 

eredményességét szolgáló, új típusú kompeten-

cia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató 

könyvtári szolgáltatások alkalmazása, illetve 

országos – negyven főből 

álló – szaktanácsadói 

hálózat kialakítása és 

működtetése valósult 

meg. 

A program fejlesztési 

irányai között megjelenik 

az olvasáskultúra- fej-

lesztés támogatása, a 

digitális írástudás közve-

títése, a könyvtárhaszná-

lat és információkeresés 

fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, 

fejlesztése, különös tekintettel a digitális szöveg-

értésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A 

program keretében lehetőség nyílt a kulturális 

területen hiánypótló alapkutatások és igényfel-

mérések lebonyolítására is. Szakmai műhelyek 

segítségével új módszertan- és mintaprogram-

csomagok kidolgozására került sor, a legjobb 

gyakorlatok integrálásával pedig 90 mintaprog-

ram kialakítását tűzték ki célul.  

A projekt keretében született tanulmányok: 

http://www.azenkonyvtaram.hu/szakmai-muhelyek 

Mintaprogramok: 

http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes 

Természetesen nagyon fontos a szakmai infor-

mációcsere is. A projekt ideje alatt mintegy 80 

ilyen típusú rendezvényre kerül sor, ennek keret-

ében Komáromba is eljutott a csapat 2019. május 

27-én, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtárban 

bemutassuk a köznevelést támogató könyvtári 

szolgáltatásokat és a fejlesztett mintaprogramo-

kat. Fontosnak eredménynek tartjuk, hogy a ren-

dezvényeken teret tudtunk adni a helyi együtt-

működéseket erősítő in-

formáció- és tapasztalat-

cserének is. A résztvevő-

ket  jómagam, majd   Tóth 

Judit, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár EFOP 

Projektirodájának szakta-

nácsadó-koordinátori cso-

portvezetője köszöntöttük. 

Steigervald Kriszti-

án generációkutató elő-

adásával folytatódott a 

szakmai nap, aki új megvi-

lágításba helyezve segített megérteni a Z és alfa 

generációk gondolkodásmódját. Megmutatta, 

milyen kihívásokkal kell szembenéznie a 21. 

századi könyvtáraknak. Hatalmas sikere volt, 

sokáig hallgattuk volna még jó humorú előadá-

sát. 

Ezt követően  Simon Krisztina, a Mintaprogram-

fejlesztési Bizottság tagja adott tájékoztatást a 

Komárom-Esztergom megyei mintaprogramok-

Tóth Judit a Komáromi Televízió felvételén. Forrás: 
http://komaromtv.hu/2019/05/30/szakmai-nap-a-jokai-mor-varosi-

konyvtarban/?fbclid=IwAR1Agr9tVg5LjCvOIgAJX5T3BGhFLrXUMrOdD28b2tVgqYjxiAFfZJ4F5Pw 
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ról. Nagy büszkeség számomra, hogy a megyei 

könyvtár csapata keze nyomán 5 mintaprogram 

is született: Szerencsi Edina, Szilassi Andrea, 

Nász János és az én munkám alapján. Ezek a 

programok a környezetvédelemről, a másságról, 

a digitális világ veszélyeiről szólnak – mind-

mind aktuális társadalmi probléma. Krisztina a 

mintaprogram-fejlesztés folyamatáról is mesélt. 

A mentorokat sem irigyeljük most már, hiszen 

nagyon rövid idő alatt kellett közel 400 prog-

ramból 90 „mintának” valót kiválasztani, ezeket 

egy kaptafára szerkeszteni, majd kipróbálni.  

A délelőtt további részében Szilassi And-

rea mintaprogramfejlesztő könyvtáros mutatta be 

a Digitális világunk – ismeretterjesztő előadá-

sok és foglalkozások című mintaprogramot. 

Végül két másik mintaprogram kipróbálásáról és 

azok tanulságairól is hallhattunk. Először Suller 

Ildikó, mintaprogram-kipróbáló, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa mesélt a 

Komplex művészeti és szövegértés-fejlesztés 

papírszínházzal programról. Utána Hubai Ibo-

lya, a Jókai Mór Városi Könyvtár könyvtárosa, 

mintaprogram-kipróbáló mutatta be az „Idővo-

nat" Olvasótábor című programot, és kaptunk 

ízelítőt a program fogadtatásáról, valamint a ki-

próbálás tapasztalatairól.  

Az előadások után jutott idő a hallottak megbe-

szélésére és egymás megismerésére is. Köszön-

jük a Jókai Mór Városi Könyvtár segítő közre-

működését!  

 

II. Komárom-Esztergom megyei 

mentortalálkozó Tatán 

Pócsföldi Gáborné 

2019. május 14-én részt vettünk a Digitális Jólét 

Program Hálózat Komárom-Esztergom megye 

szervezésében Tatán a II. Komárom-Esztergom 

megyei mentor találkozón. Szakmai napunkon 

54 fő vett részt. Az egykori piarista rendházban 

működő Tatai REND-ház Kft biztosította a hely-

színt rendezvényünkhöz.  

Találkozónkat Pócsföldi Gáborné, a Digitális 

Jólét Pontok Hálózatának (DJPH) Komárom-

Esztergom Megyei vezetője nyitotta meg. 

Örömmel mutatta be a rendezvény vendégeit, 

majd felkérte Dr. Fromann Richárd Digitális 

Jólét Koordinációs Központ (DJKK) vezetőt a 

szakmai megnyitó megtartására.  Dr. Fromann 

Richárd a közönségnek intézett kérdéssel kezdte 

beszédét. Arra volt kíváncsi, hogy ki vett részt 

már az első, leányvári mentortalálkozón is 2018-

ban? A résztvevők 80-90%-a tavaly és idén is 

jelen volt. 

 

Dr. Fromann Richárd. Fotók: Imre Andrea 

Ezt ő nagyra értékelte, hisz egyértelműen mutat-

ja az érdeklődést, motiváltságot. Beszédében 

rávilágított, hogy míg az előző évben az alapok 

letétele, az eszközök telepítése és a mentorkép-

zések folytak, addig 2019-ben a fókusz az ered-

mények bemutatására irányul. Nagy szerepe lesz 

a közösségszervezésnek, az aktivitás fokozásá-

nak. Értékelte, hogy a megyei vezető letette az 

alapokat ehhez. Azt kívánta, hogy a jövőben ez 

az erős megyei közösség eredményesen végezze 

munkáját.  



Acsainé Dávid Ágnes, a REND-ház intézmény-

vezetője folytatta a köszöntések sorát. Beszédé-

ben kiemelte, hogy a Ház célja az emberi kap-

csolatok erősítése, helyszín biztosítása az inno-

vatív gondolatok számára. A Ház óvodás kortól 

időskorig átfogja az egész élet rendszerét. A múlt 

bázisán egy modern oktatási centrum jött létre, 

amely a DJP hálózatnak is örömmel ad helyet. 

Princz Attila DJKK hálózati vezető felidézte, 

hogy az előző év találkozójára, Leányvárra még 

feszengve érkezett, de a csapat aktivitása, nyi-

tottsága, játékossága már akkor az egyik legjobb 

rendezvénnyé tette azt a találkozót. 

 

Princz Attila 

Az év második felében, a GINOP 3.3.1 pályázat 

keretében a DJP pontok nyertes eszközei felsze-

relésre kerültek. A mentorok sikeresen elvégez-

ték az ingyenes tanfolyamot. Továbbra is fennáll 

a képzés lehetősége azok számára, akik kimarad-

tak a 2018-ban indított kurzusokból, vagy újon-

nan kerültek DJP mentori pozícióba. 

Princz Attila kiemelte a 2018-as év versenyeit is. 

Szi-lágyi Péter nyerte el a Közép-dunántúli régi-

óban Az év DJP Pontja címet Tát településnek. 

Megyénként kiválasztásra kerültek az év leg-

eredményesebb DJP Mentorai, és részt vettünk a 

Digitális Témahét programjaiban is. 

Az Idősügyi Programot nagy lelkesedés és vá-

rakozás előzte meg, de sajnos a programra szánt 

forrás nem érkezett meg. DJKK források átcso-

portosításával 70 fős, folyamatosan megújuló 

kontingenssel mégis el tudott indulni a 65 év 

felettieknek szánt program, habár jóval kevesebb 

helyszínen. 

A Digitális Médiaműveltség Szülőknek prog-

ramba célirányosan kerestünk 25 mentort orszá-

gos szinten, akik 2 hétvégéjüket feláldozva ké-

szültek fel a képzésre. Szülőket toboroztak, hogy 

tágítsák ismereteiket a digitális lábnyomról, az 

internet veszélyeiről és számos más, gyermeke-

ket érintő kérdésről. A tervezett 500 fő helyett 

837 szülő és nagyszülő vett részt a programban, 

és továbbra is nagy az érdeklődés. A tréner men-

torok nagy elismerést kaptak a program szerve-

zőitől. Tárgyalások folynak arról, hogy további 

mentorok kapjanak lehetőséget a programban 

való részvételre. 

Említést tett még a Kortárs Mentor programról 

is, amely Dániában már jól működik, és amely-

ben 12-13 éves kortárs mentorok felkészítése 

történik majd a kisebbek mentorálására. 

Mindezek a programok és előrelépések annak 

köszönhetők, hogy a hálózat tagjai aktívak, 

együttműködőek, akár a kérdőívek kitöltésében 

is. Például az eszközökre vonatkozó online kér-

dőív 36 óra alatt több mint 1500 kitöltést ered-

ményezett. 

Beszélt egy olyan kísérletről is, amely nem vált 

sikertörténetté. A Nemzeti Közművek ügyfelei-

nél a hagyományos helyett elektronikus befizeté-

si módra próbálták átterelni a mentorok az embe-

reket. Habár a várt eredmény elmaradt, mégis, 

ennek kapcsán kialakult egy őszinte párbeszéd, 

véleménynyilvánítás, ami a Hálózat működése 

szempontjából mindenképp előremutató. 

 

Acsainé Dávid Ágnes és Pócsföldi Gáborné 

A MOHOSZ horgászkártya igénylés ugyanakkor 

sikeres volt: a 460 ezer fős tagság egyharmada 

digitális írástudatlanként a horgász szövetség 

irodáiban, valamint a DJP pontokon kapott segít-

séget az elektronikus ügyintézésben. 



A jövőben is számítunk a hálózatban dolgozók 

véleményére, de igyekszünk havi egy kérdőívnél 

többet nem kiküldeni. 

A GINOP 3.3.2 EU-s forrásból finanszírozott 

DJKK és hálózati projekt 2020. szeptemberig 

meghosszabbításra kerül. A további működés a 

megyei vezetői szint megszüntetésével és terü-

letvezetői koordináció bevezetésével történik 

majd. Ehhez a pályázatok kiírásra kerültek, az 

értékelés folyamatban van. 

A Hálózatot több elődszervezet koordinálta ko-

rábban. Jelenleg a Neumann Kft. hatáskörébe 

utalták a koordinációt, ezért van szükség az új 

együttműködési megállapodás megkötésére, az 

(át)szerződésekre. 

Ridegné Kiss Brigitta kérést fogalmazott meg, 

miszerint a mentorok nagy részének nincs infor-

matikus végzettsége, ebben az eddigi képzések 

során nem kaptak segítséget. A hálózat jól 

működik és épül, de a fentiek miatt a mentorok 

hitelességét nehéz megtartani. 

Ennek kapcsán Princz Attila válaszában előre 

jelezte a Digitális Tolltartó Programot, amelyet 

később Tóthné File Edina ismertetett. Szó esett 

még az olyan mentorok szerepéről is, akik már 

tapasztalatokat szereztek más programokban, pl. 

Digitális Gyermekvédelmi Stratégiában, vagy 

van ilyen jellegű előképzettségük. 

Pikó Tamás, az Utazó Digitális Élményközpont 

vezetője rövid összefoglalót adott az élményköz-

pont eszközeiről és arról a technológiáról, amit 

képviselnek. Megtudhattuk, hogy 2020. januártól 

10 db ilyen jármű áll majd rendelkezésre. 

A kávészünetben is folytatódtak a szakmai be-

szélgetések, és lehetőség nyílt az élményközpont 

eszközeinek kipróbálására is, amiket a rendez-

vény ideje alatt a közeli iskola tanulócsoportjai is 

megtekintettek. 

 

Csoportkép az esemény résztvevőiről 



 

Jakobi Anna művészetéről 70. szüle-

tésnapja kapcsán 

Tóth Enikő1 

2017. januárjában ugyanígy nyilvánosság előtt 

álltam Jakobi Anna mellett, A Magyar Kultúra 

Napja alkalmából. „Nyomok az idő havában” 

címmel rendeztünk műveit bemutató tárlatot a 

Tatabányai Múzeumban. Azóta több kiállítást 

hozott létre, töretlenül alkot, én mégis egy régi, 

2009-es kiállítást emelek még ki. Azért, mert azt 

szintén a múze-

umban, az eme-

leti időszaki 

kiállítóban ren-

deztük meg. 

„Szegényszürke 

madárdallal” 

volt a címe, és 

Anna 60. szüle-

tésnapját is ün-

nepeltük vele.  

Ma 2019. április 

24-e van. El-

szállt 10 év, az 

akkori 60 után 

most 70-et írunk. 

Ha csak ezt a 10 évet nézem, látom, hogy meny-

nyire megnőtt, tisztult, súlyosbodott, gazdago-

dott, áthatóbbá vált minden. A képek mérete, 

azok szerkezete, értelmi és motívumbeli rétegei, 

összefogottsága. Az évekkel nőtt a művész és a 

képek ereje, látni és láttatni tudása is. Tanulságos 

és elgondolkoztató végignézni ezt a folyamatot. 

Megerősít abban a tapasztalatomban, hogy az 

 
1 A cikk szerzője művészettörténész, főmuzeológus, a 

Tatabányai Múzeum munkatársa.  

ember és a mű semmiképpen sem különválasz-

tandó egység. 

Anna 1949-ben született Tatabányán. Édesanyja 

Neuberger Anna festő volt, a vele való szoros, 

szeretetteljes kapcsolata életének meghatározója. 

Zenével, irodalommal és képzőművészettel telí-

tett közegben nőtt fel, kisiskolás korától festőnek 

készült. Bondor István szobrászművész és 

Karjcsirovits Henrik grafikusművész tanították 

őt. 1963-tól a budapesti Képző- és Iparművészeti 

Gimnáziumban tanult, ahol Basilides Sándor és 

Szalai Zoltán 

voltak a meste-

rei, majd a tata-

bányai Árpád 

Gimnáziumban 

érettségizett.  

Dolgozott kira-

katrendezőként, 

dekoratőrként. 

1977-ben diplo-

mázott az esz-

tergomi Tanító-

képző Főiskolán. 

Nevelt és tanított 

Etyeken, Biator-

bágyon, Tatabá-

nyán a Ságvári és József Attila iskolában, később 

a Dallam zeneiskolában. Tagja lett a Szivárvány 

Alkotócsoportnak, résztvevője volt a tokaji, a 

tállyai művésztelepeknek. Sebestyén József And-

rással közösen, tehetséggondozási céllal megala-

pították a Népház-Játékszín Fantázia Gyermek-

műhelyt, tagja volt a Magyar Tehetséggondozó 

Társaságnak. Tanulmányúton járt Ausztriában és 

Libanonban. 1984 óta kiállító művész. 2002-ben 

lett a Magyar Alkotóművészek Országos Egye-

sületének tagja. Egy ideje Budapesten él, és tata-

bányai műtermében alkot. 

Jakobi Annáról a fotót Tóth Enikő készítette 



És most még említhetném a művész életében 

nyilván meghatározó momentumokat, a díjakat, 

a kiállítások hosszú sorát, hiszen beszédem, az 

alkalomhoz illően némiképpen laudációra emlé-

keztet. 

Mindezek helyett azt emelem ki inkább, hogy 

nehéz és könnyű idők, öröm és elkeseredés, 

egészség és betegség, emberek, anya, gyermek, 

férfi, helyszínek és tapasztalatok sokasága, élet 

és halál áramlott és áramlik az útján, és abból 

fakadóan művészetében. Anna át akarja élni a 

dolgokat akkor is, ha azok éppen nem könnyűek. 

Nem marad statikus, elég bátor ahhoz, hogy ön-

maga is tegyen a változásért, cselekszik, ha úgy 

érzi, itt az ideje.  

Önmagáról egy végtelen folyamat részeként 

gondolkozik, ezért a pontból, ahol éppen van, 

szabadon visszanyúl a múltba, és ugyanilyen 

szabadon fordul a jövőbe. Ezzel az alapállással 

alkot a jelenben, azért, hogy az időkön átívelő 

azonosságokról és összefüggésekről szólni tud-

jon. De sosem vonatkoztat el saját érzéseitől, 

véleményétől, meglátásaitól. Az általános és az 

egyedi úgy találkozik műveiben, mint az abszt-

rahált és konkrét formák sokasága. 

Képei motívumokkal telítettek, melyek mind 

tartalmilag, mind formailag úgy illeszkednek 

egymáshoz, hogy a szemlélő időnként egyetlen 

hatalmas motívumként érzékel egy-egy képet. Ez 

a hatás annak köszönhető, hogy Anna kompozí-

cióiban feszes rendre törekszik. Életszerető, 

megfigyelő, egyben filozofikus alkatából fakad, 

hogy képi struktúrái összefüggéseket, irányultsá-

gokat jelenítenek meg. Ezek a képek erős, aktuá-

lisan egyensúlyi helyzetben megragadott és le-

képezett energiákat hordoznak. A világ ábrázolt 

részeinek, folyamatainak egymáshoz való viszo-

nyulása, egymásból következése és összefüggés-

rendszere, végtelen számú taszítása és vonzása 

az, amit Anna fest. 

A dekoratív felületeken, mint egy-egy térképen 

jelenik meg az áramló, alakuló világ és benne a 

valóságról és önmagáról gondolkozó ember. Ez a 

térkép Anna felfedezett és önmaga, valamint 

mások számára megfestett útmutatója. Ez térkép 

egy szimbolikus, művész által teremtett, a való-

sággal analóg világ. Alapvetően feszes és célra-

törő jellegébe lírai hangulati vonalak, sok eset-

ben tudatosan alkalmazott népi ornamentális 

elemek vegyülnek. 

Tematikailag gyakran régi magyar mondák, mí-

toszok bomlanak ki ezeken a képi-gondolati uta-

kon, amelyek felidézése mélyen hat az azokat 

ismerő szemlélőre. És mivel mindez sokkal álta-

lánosabb emberi tapasztalásokba simul, nem 

szükséges specifikus „tudás” ahhoz, hogy a mű-

vek hatása érvényesüljön. Már csak azért sem, 

mert a festő oly módon alkalmazza ezeket, hogy 

lehetőleg minden ábrázolás értelmet nyerjen a 

ma embere számára, és vonatkozzon a ma társa-

dalmára. A régi magyar mese a ma valósága is. 

A mítoszok élnek, és az örök emberit hordozzák. 

Érdekes megfigyelni, hogy a szecessziós vonal-

vezetést is idéző, stilizált elemekkel telített fak-

túra milyen sok, a figyelmes néző számára ki-

bomló réteget tartalmaz. Egymásba játszó síkok 

alkotják a műveket, minden értelemben. Anna 

személyes meséje összefonódik a gazdag részle-

tekkel megmutatkozó, tiszta, logikus szerkeze-

tekkel, és ennek következményeként kialakul 

egy balladisztikus hangvételű, csöndesen és lá-

gyan erős összkép. 

Anna időről időre feloldódik köznapi apróságok-

ban, majd összerendezi magát köznapokon túli 

hatalmasságokban. Folyamatosan közlekedik a 

két világrész között, melyeket ezáltal saját sze-

mélyén keresztül összekapcsol. Mint mi is mind-

annyian. Társadalomban élünk, néha szépnek, 

néha csúfnak látjuk a valóságot, néha beágya-

zódni, néha kiválni vágyunk, néha értelmünk, 

néha érzelmeink sodornak, időnként megéljük 

ezek egyensúlyba kerülést. Ő ezt a történésfo-

lyamot, tapasztalást képpé materializálja. Gon-

doljunk most egy pillanatra a földi és égi közti 

átjáróként megjelenő, szárnyas oltárokat idéző 

festményeire! 

Kedves Anna! Szeretettel köszöntünk 70. szüle-

tésnapod alkalmából! 



 

Hetedszerre is az antológiában 

Horváth Szabolcs 

A székesfehérvári Holnap Magazin irodalmi 

folyóirat és honlap tavaszi antológiája idén is 

megjelent, benne 64 szerző munkájával, köztük 5 

Tatabányán élő alkotóéval. A több mint ötezer 

regisztrált taggal működő honlap szerkesztősége 

nem csak antológiakiadással, hanem egyéb köte-

tek megjelentetésével is foglalkozik. Többek 

között náluk jelent meg a tatabányai Gera Sán-

dor: Évszakok című kötete 2016-ban, valamint 

két hete a szintén tatabányai H. Gábor Erzsébet: 

Berkenyeágon kismadár című gyermekverses 

kötete.  

 

A kötet bemutatójára 2019. május 11-én 14.00 

órakor került sor a Budapesti Malom Közösségi 

Tér - Összefogás Újbudáért különtermében.  

A magazin évente többször is jelentet meg anto-

lógiákat. Némelyikben pályázatok győzteseinek 

művei szerepelnek, másokban pedig egyénileg 

beküldött munkák. Ez a 2019. májusában megje-

lentetett antológia is az utóbbiak közé tartozik.  

Könyvtárunkban megtalálható az elsőt kivéve az 

összes Zsebkönyv-sorozat, valamint a tavaly ta-

vasszal Időörvény címen megjelent antológia. 

Idén is öt verssel pályáztam, amelyek mindegyi-

két elfogadták. Ezek a következőek: Búcsúzom 

tőled, Egy tüzes szempár, Cetlire írt vallomás, 

Ha tükröd lennék? és a Haláltánc. 

A programot egy rövid köszöntővel nyitották, 

majd Bakos József főszerkesztő osztotta meg 

néhány gondolatát. A bemutatón két színművész, 

Orosz Anna és Holl Nándor olvasott fel a kötet-

ből. Tőlem a „Ha tükröd lennék?” című verset 

választották.  

Bakos úr írta az ajánlást az idén nyáron megjele-

nő „Humorpercek” című kötetembe. Szeretném, 

ha majd az októberi könyvbemutatón is beszédet 

mondana. 

A most megjelent könyvben a verseken kívül 

novellák is találhatóak. Tatabányáról még Ur-

mánczi Margit, Kiss Magdolna Tünde, Prander 

Éva, és mentorom, Szabó Julianna (Szalinna) 

művei szerepelnek. Ez volt a hetedik antológia-

megjelenésem, remélem, hogy nem az utolsó.  

 

 

A fotót az eseményen Horváth Szabolcs készítette 

http://www.holnapmagazin.hu/index.php

