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Az Érdi IRKA irodalmi-kulturális folyóiratunk negyedévente:  

március
június
szeptember
december

Poly-Art-antológia, 2021  (november)
Mi szép, ha nem ez? – válogatás a 2020-as őszi nagypályázat anyagából    (április)
                                               

                                                     RENDEZVÉNYEINK

Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy hónapokig nem találkozhatunk személyesen, csak az 
online térben.
Már a tavalyi pályázati díjkiosztót és értékelést (Mi szép, ha nem ez? c.) is Skype-
összekapcsolódással  tudtuk lebonyolítani.
Ugyanakkor irodalmi és nyelvészeti témában jól kihasználtuk a közös levelezőlista adta 
lehetőségeket, vitatkoztunk, érveltünk stb.
Októberben egy véletlen folytán jöttünk rá ennek lélekemelő-szárnyakat adó-keratíviást 
segítő-agytorna jellegű erejére, amikor Szécsi Margit Szent búborék c. versével kapcsolatban 
fejtettük ki nézeteinket.

Innen már tudatosan építettük a Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? közösségi irodalmi 
játékunkat azoknak, akiknek kedvük / idejük  van. 
Érdekesség: akik nem vettek részt az adott ötletben, azok is örömmel olvasták a „nyüzsgés” 
utáni összegzéseket.
Az a módszer alakult ki, hogy a kérdéses időpont előtt 1-2-3 héttel meghirdettem a témát, 
majd az ominózus dátumra összegzést írtam.

A Hangosnap ötlete pedig azzal indult, hogy a jó versmondók ráolvasták a telefonjukra az 
adott művüket (mert nem tudtak bekapcsolódni a Skype-ba), és úgy küldték el.

Aztán már futószalagon készültek a hangos versek (saját és klasszikusok), függetlenül attól, 
hogy kiváló-e a versmondó. Nekünk tetszett, örömet szereztek vele, így lett létjogosultsága.

Még tavaly: 

November 9.: Radnóti Miklóshoz kapcsolódott:a Játszótársam...:  néhány költői képet 
kiemelve értelmezték, magyarázták a választott sorokat. 



November 22.: Ady Endre verseiből emeltünk ki szimbólumokat. Inokoltuk a miértet, 
értelmeztük a  költői képeket. Sokrétűek voltak:
Az élettel, a halállal, a magyarságtudattal, a Mammon hatalmával, a magyar költők vagy más 
tehetségek helyzetével, az Isten, a szerelem, a férfi-nő viszonyával kapcsolatos 
újraértelmezéssel stb.  foglalkoztak, kifejtették ezek sokféle dimenzióját, szemléleti síkjait...

December: parafrázis írására hívtuk a játszani vágyókat. Régebben megírt műveket is 
elfogadtunk, nem csak a frisseket. A következő szerzők műveire jöttek írások: Ovidius, Lao-
ce, Tao-te King, József Attila, Ady Endre, Nagy László, Pilinszky János, Weöres Sándor, 
Petőfi Sándor...

Január
15-én: klubnap, felolvasás, éves program, tagdíjbefizetések, határidők stb.
             (Skype-on)
A hónap elején a Játszótársam, mondd … keretében: Öt vers – öt haiku írására 
biztattunk  (Nadányi Zoltán: A két szemed szeretett legtovább – Baranyi Ferenc:
Körözvény – Weöres Sándor: A paprikajancsi szerenádja – József Attila: 
Kopogtatás nélkül – Ady Endre: A Hortobágy poétája) 

22-re: Kvíz a magyar kultúra napjára (téma Kölcsey Himnusza)
Hangosnap – állandó és folyamatos. 

Február
12 -én: klubnap, felolvasás (Skype-on)
            Bemutatkozik: Cettler Gertrúd
            Könyvbemutatók: 
            Kovács F. István Megyünk, Pálné O. Judit Az élet rabságában, 
            Nagy-Rakita Melinda Bolygónk a Föld 

18-án: a magyar széppróza napjára író-olvasó találkozó a Bíró András – 
            Óperencia Könyváruházban
             Kovács F. István: Megyünk
             Pálné O. Judit: Az élet rabságában   (árusítás, dedikálás)
Játszótársam, mondd...: Mi lehet ez? címmel  öt db képrészlet találgatása, 
versírás az ötletre (kép-vers kapcsolata)
  
Március
19-én: klubnap, felolvasás. (Skype-on)
            Bemutatkozik: Naszvadi Judith
            Olvasni jó – könyvajánlások

Játszótársam, mondd... – Hangosnap: sok vers  felvétele



Április:
11-re: két hétig készültünk a Játszótársam, mondd... c. rendezvényre. Öt 
József Attila- verscímet választottunk. Azt akartuk tudni, melyek a 
legnépszerűbb J.A.-művek manapság. Kiderült, hogy minden művére 
szükség van.

Volt verscímgyűjtés (sok olvasással, válogatással, mérlegeléssel, a régi 
emlékek felelevenítésével, az ismeretlenekre pedig rácsodálkoztunk), 
hangosnapi felolvasások (gyakorlás, technikai próbálkozások), szóló és 
versduett, meghallgatásuk (esetenként többször is), aztán irodalmi és 
nyelvészeti cikk, a költő nyomában végigjárhattuk gyermekkorának 
színtereit, voltak képrejtvények, versrészletek keresése, virágcsokor.....
Érdekes, szórakoztató, sokrétű, kreatív –  amilyen a Poly-Art  művészeti 
csoport összetétele, jellemzője.
Köszönöm nektek ezt az izgalmas nyüzsgést. Biztos vagyok benne, hogy 
mindegyikőtök kapott belőle valami lélekmelengetőt.

14-re: Esterházy Péter születésnapjára könyvajánló és egy jellemző 
            részlet az író  műveiből.

23-án: Klubnap, Skype-találkozó: versek, felolvasások, hírek 
            (Pilinszky – 100)

            Bemutatkozó: Torma Ágnes 

            Játszótársam, mondd...: Shakespeare születésnapjára egy 
             kedvenc drámáját emeltük ki: gondolatok, monológok.     
             Szonettfordítások. Híres szállóigék.

Május 
3-án: Emlékműsor Bíró András 98. születésnapjára (BA Könyváruház), 

utána koszorúzás a síremléknél.

6-án: Emlékezés Wegenast Róbertre születésnapja alkalmából.

28-án: Pódiumesti beszélgetés a COVID időszaka alatt megjelent szerzők 
kötetéről:

      Nagy-Rakita Melinda, Pálné Onódi Judit, Szigeti Eszter, 



            Szeghy Karolina (Kissné Matkó Gabriella és Szabó Ilona Valéria    
             helyettesítette), Karácsony István, Kovács F. István a 
            Szepes  Gyula Műv. Központban. 
            Falus Gábor zongorázott. 

Június 16. (e-mail)
IRKA-születésnap, részletezve a dátum irodalmi jelentőségét.

Június 
18-án:  IRKA-születésnap (10.), díjak, elismerések átadása, évadzáró 

műsor, felolvasás, piknik  
       KÉK-villámkiállítás, kerítésgaléria  

                             Július, augusztus – nyári szünet

Augusztus
13-án:  KÉK-kiállítás (benne IRKA-műsor) az új Parkvárosi Közösségi
             Házban   (Csakazértis c.)
      

Szeptember 
22-én:  Évadnyitó a KÉK-ekkel – Czabai-kert    

Folytatódik a Toll, papír, kamera riportsorozat közvetítése  az ÉrdTV-ben.       

Október 
12-én 15.30-kor: klubnap, felolvasás
           18 órakor: Szabó Ilona Valéria és Ludwig Géza könyvbemutatója

16-án: Votin József kiállítása az új PKH-ban, benne IRKA-műsorral

November
23-án 15, 30-kor:  klubnap, felolvasás:  Pilinszky 100.
           17 órakor: a  Fehéren-feketén  c. őszi nagypályázat díjkiosztó 
            ünnepsége, a KÉK-ek felajánlott ajándékfestményével.

24-én: 15 órakor: Dr. Karácsony István posztumusz könyvbemutatója
                           a Magyar Földrajzi Múzeumban.
                             Díszvendég: dr. Bagdy Emőke



December
17-én 15,30-kor: klubnap, felolvasás, kiadványok
         18 órakor: A Poly-Art 26. kiállítása    (2020. dec.-ben elmaradt  a 26.)
                                                   

                                            BÜSZKESÉGEINK

Karácsony István :  2020 novemberében felvételt nyert a Magyar Újságírók 
Közösségébe. Ugyanakkor a Bécsi szelet magyar módra c. írásával különdíjat 
kapott (174 pályázó közül)

Január:
4-én: Az ÉrdMost.hu oldalon cikk jelent meg dr. Karácsony Istvánról: 
              Érd Egészségügyéért Díj apropóján

 6-án: Egész oldalas cikk dr. Karácsony Istvánról az Érdi Újság 7. oldalán    
          (témák: kitüntetése, szakmai és irodalmi tevékenysége, készülő könyve)
           Ádám Katalin írta.

 8-án: Zsirai László (a JEL c. katolikus irodalmi lap egyik szerkesztője 
           véleményezte az IRKA-antológia 2020. kiadványunkat:
          „Szerepelnek benne kitűnő művek (Baka Györgyi, Bíró András, Bőhm 
          András, Kósa Márta, Kovács F. István, Pálfi Nándor, Pergel 
          Antal, Petrik István, Tarnócziné..." 

jan. 22 – febr. 13. Wenszky Ágnes: Levélözön c. festménye látható az Újpesti 
           Téli Tárlat 2020  kiállításon online  – Az Újpesti Művészek Társasága és 
            a Polgár Centrum Újpest Galéria szervezésében
 

Február
Tarnócziné Barabás Irén több képzőművészeti  csoportnak is tagja lett az         
évek  során (a KÉK-en kívül). Folyamatosan jelen van: Művészház –Több van 
benned, Artmania – Örömfestők, Akvarellmánia, Képzőművészet Kedvelők, 
Kortárs Képzőművészek, Hungarian Art Galery, Hungarian Contemporary & 
Guests Artists,  Első Szilvásváradi Nemzetközi Művésztábor  – Legutóbb a FB-
on egy számára idegen versrajongó mellékelt haikukat az egyik festményéhez.



Kovács F. István – rovatvezetői feladattal bízták meg  a (P)esti mesék c. 
portálnál

Március                                                                                                                   
Szöllősi Bernadett Március c. verse megjelent az Ercsi Híradóban.

Az Érdi Újság március 10-i számában Szabó Ilona Valéria az online 
nyelvtanítás tapasztalatairól számol be.

Április
Rapainé Hamberger Anikó szerepel az ARTium kulturális és művészeti 
magazinban: Autodidakta festők és művészetkedvelők címmel.

Tarnócziné Barabás Irén kilenc gyönyörű festményt ajándékozott Naszvadi 
Judith munkahelyének, a szabadszállási Strázsa Kégli Támogatott Lakhatásnak, 
ahol értelmi fogyatékos fiatal felnőttek élnek.
Köszönőlevél érkezett a lakók nevében a nagylelkű felajánlásért.

Az Ercsi Híradó egész oldalas cikket közölt Kovács F. István munkásságáról.

Ercsi Híradó: az áprilisi számban megjelent Kósa Márta Irodalmi 
utazások c. publicisztikája, valamint Hamberger Anikó Piros tulipánok c. 
festménye.

Május
Kissné Matkó Gabriellát és férjét, Kiss Lászlót gyereknapi rendezvényre 
hívták a Lea  Anyaotthonba (Érd).  A műsorba bevonták a gyerekeket, mese 
eljátszása, tánc, vers, ének szerepeltetésével.

Kovács F. István A két palást c. novellája megjelent A Jel c. online 
folyóratban.

Az Ercsi Híradó májusi számában az Irodalmi utazások c. rovat Szöllősi 
Bernadettet mutatja be.

Július
Megjelent dr. Karácsony István könyve: Az emberi tényezők szerepe a 
gyakorlati rákmegelőzésben és rákgyógyításban

Máté Miklós őszinte nagyrabecsülése jeléül dr. Kubassek Jánosnak (és így a 
Magyar Földrajzi Múzeumnak) ajándékozott a családi kincsestárból egy értékes 



relikviát: Cholnoky Jenő (a legnagyobb magyar földrajztudós) saját kezűleg 
szignált fényképét.

A Magyar Színházi Intézet, Színház és Film Kar (b)írod? c. pályázatára a    
Dráma, színházi szöveg szekcióján az 1. díjat Szigetvári Zsófia kapta.

 
Augusztus
A Flamingó kempingben augusztus 2-6-ig tartott az Érdikum-tábor. Szabó 
Ilona Valéria  a  Bohém Pipi és a Tollasok c. mesekönyvével vállalt  
feladatot. A Poly-Art-ból Czabai Balázsnak  és Daróci Lajosnénak egész
heti  teendői voltak (tagjai az Érdikum-bizottságnak is).

Szigetvári Zsófia (18)  felvételt nyert néhány egyetemre, köztük a 
kolozsvárira is, színháztudományi szakra. Itt hirdettek egy 
drámapályázatot, ahol első lett, így automatikusan felvették. Ő azonban a  
hollandot választotta. Mire elérkezett az ünnepi könyvhét (szept. 2-5.) már 
el kellett utaznia, így nem tudta dedikálni élete első megjelenő könyvét
(Fagy c.)

Cserni András (12.-es VMG-s diák), legfiatalabb IRKA-tagunk sikerrel 
szerepelt az Irodalmi Rádió egyik pályázatán. Ennek kapcsán megjelenési 
felületet ajánlottak neki egy szerzői blog formájában.

Szeptember
Megjelent dr. Ludwig Géza Miért is? c. könyve.
A Diósdi Napok keretében a Kiss Company nagy sikerű élő koncertje 

Október
Szórakoztató nyelvtanóra Somfai Istvánnal (a Magyar Földrajzi Múzeumban és
Tárnokon)
23-án: Czabai Balázst  Érd Város Életmű Díjával tüntették ki. 

23-án:  Pergel Antal kitüntetést vehetett át: Ercsi Közművelődési Díját.  
(Tarnócziné Barabás Irén 2014-ben kapta meg ugyanezt)



Az országosan meghirdetett Stílus és Technika c. pályázaton Nagy-
Rakita Melinda írását a nyertesek közé emelték, megjelenik a Rejtôvel 
egy asztalnál címû kötetben. 
Mandolin –  avagy „Jön a nő! Mindig így kezdôdik!” címmel.

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság Hat van! c. irodalmi 
pályázatára több, mint 120 pályázó küldött be művet, köztük Nagy-Rakita 
Melinda és Pálné Onódi Judit. Mindkettőjüket  beválogatták az E-
antológiába.

November                                                                                                                  
Ercsi Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum közösen 
rendezett tudományos emlékkonferenciát Eötvös József újratemetése 
alkalmából. Pergel Antal az Érdi Szakképző Centrum főigazgatójaként 
előadást tart Eötvös József oktatáspolitikájáról (nov.5. 14,45-kor a Műv. 
Házban)

15-én  Soroksáron, a Táncsics Mihály Művelődési Házban Naszvadi 
Judith Mélyről c. könyvének bemutatója (Kőrösi Papp Kálmán 
festőművész kiállításával).

20-án:  a Wegenast  Róbert  tiszteletére  rendezett Gáspár  András-
kiállításon Adelmann  Anna megnyitója  minden  elismerést  és
dicséretet megérdemelt.

December

8-án: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár-beli PA-pódiumesten Nagy-
Rakita Melinda, Kiss Gyöngyi és Vincze D. Judit mutatkozott be. 

17-én:  Az éves Poly-Art-kiállítás  (Szepes Gyula Műv. Központ).

19-én: Szigeti Eszter – Varga Zoltán ünnepi koncertje a PKH-ban. 
Vadonatúj műsor, a Köszönjük, Magyarország! c. pályázat keretében. 



19-én a Fundoklia téren, a mindenki karácsonyfája alatt Gáspár Katalin 
(Érdnyugat Egyesület vezetője) és Kissné Matkó Gabriella szervezésében 
karácsonyi éneklés, zenélés. A rászorulóknak ajándékozás több napon át. 

Az Ercsi Híradó decemberi számában  az Irodalmi utazások c. rovat Szabó
Aidát  (Jampa  drolma) mutatja  be.  Ugyanitt  a  mi  Fehéren-feketén c.
páyázatunk  értékelése olvasható (részlet) a két Ercsiben élő nyertes (Kósa
Márta és Kovács F. István) művének ismertetésével. 

Decemberben  a  Lea  Anyaotthon által  szervezett  önkéntes
adománygyűjtésben,  ételosztásban,  ajándékgyűjtésben  a  mi  Kissné
Matkó Gabriellánk is részt vett. 

A  poet.hu  internetes  portálon  rendszeresen  szerepel  verseivel:  Gani
Zsuzsanna, Lukács Mária, Péter Éva Erika, Szöllősi Bernadett.

Immár hagyomány, hogy Czabai Balázs és Kovács Mátyás minden nyáron
meghívja  az  Alma  Latinát  vitorlázni.  Nemcsak  a  gyerekeknek  óriási
élmény.

A Fehéren-feketén c. irodalmi pályázat eredménye

DIÁK  kategória

Arany minősítés:  Szigetvári Zsófia

Arany  minősítés:  Cserni András

VERS kategória

Arany minősítés: Kósa Márta

Arany minősítés: Ludwig Géza



Ezüst minősítés:  Péter Éva Erika

Ezüst minősítés: Nagy-Rakita Melinda

Ezüst minősítés: Tarnócziné Barabás Irén

Ezüst minősítés:Cettler Gertrúd

Ezüst minősítés: Kerepesi Igor    (Bronz: nem adtuk ki)

PRÓZA kategória

Arany minősítés: Pálné Onódi Judit

Arany minősítés: Kovács F. István           (Ezüst: nem adtuk ki)

Bronz minősítés: Varga Katalin

Elismerő Oklevél: Lukács Mária, Máté Miklós

Emléklap: Gyöpös József

Hála és köszönet a KÉK-ek ajándékáért: 
                                       
Kaboldi Mária, Kiss Gyöngyi, Kovács Mátyás, Krisztbaum Mihály, 
Révészné Bogdán Jolán,  Tarnócziné Barabás Irén, Varga Katalin

Gyászoltunk

Dr. Karácsony István (1938. jan. 31 – 2021. júl. 23.)

Köszönet a különmunkákért: 
 a Skype-kapcsolat kiépítéséért, a türelmes tanításért: Szabó Ilona 

Valériának, Szabó Aidának
 a Hangosnap felvételeiért: a résztvevő IRKA-tagoknak, a 

szervezésért: Pálné Onódi Juditnak, a kitalálójának, Szabó Aidának



 az irodalmi játékokért, az egyéni ötletekért: Szabó Aidának, Móczár 
Csabának, Pálné Onódi Juditnak

 a Toll, papír kamera sorozatáért: Szűcs Gergőnek, Kanczler Bencének és 
Katona Szabolcsnak, a pódiumbeszélgetésért Somfai Istvánnak és a 
résztvevő IRKA-soknak, valamint az irodalmi szemelvényekért a 
gimnazistáknak

 a zsűrizésért: Somfai Istvánnak és Szabó Aidának
 az oklevelekért és meghívókért: Pálné Onódi Juditnak
 a PPs-ért, you tube videókért, a CD-re írásért, a fényképezésért: Kreischer

Nellynek, Garai Jánosnak, Tarnócziné Barabás Irénnek
  a felvevő gép kezeléséért Garai Jánosnak, Pálné Onódi Juditnak
 az IRKA- rovatvezetőknek: Szabó Aidának, Jankovits Mártának, 

Hangyássyné Zsuzsának, Szabó Ilona Valériának
 a pénzügyek kezeléséért: Bilikné Pestenácz Erzsébetnek
 a honlap szerkesztéséért: Szabó Ilona Valériának
 a Poly-Art Emlékérem megtervezéséért, az új öntöde megkereséséért, a 

munka lebonyolításáért Kaposi Esztert illeti a köszönet és a hála
 a kiadványok szerkesztéséért,  nyomdai előkészítéséért, a grafikai 

munkákért: Daróci Attilának
 a kiadványok árusításáért: Bilikné Pestenácz Erzsébetnek, Kaposi Ilának, 

Varga Katalinnak
 szervezésért, azonnali segítésért, ötletekért, támogatásért, a karácsonyi 

kvízért: Varga Katalinnak
 a szponzori támogatásért, a szervezésért: Czabai Balázsnak
 a KÉK-ek önzetlen ajándékaiért, a közös programokért
 a gyakori zenei közreműködésért: Falus Gábornak, a Kiss Companynak, 

az Alma Latinának, Valentin Istvánnak, Horváth Istvánnak, Kovács 
Krisztinának, Szigeti Eszternek és Varga Zoltánnak

és mindenkinek, aki segített, támogatott, hozzájárult, előmozdított...
Köszönöm az összetartást, a közös  ügy szolgálatát, a jó hangulatot.

Csak a határidőket nehéz tartani, de emberileg érthető, hiszen a mi 
tevékenységünket nem órabérben,  futószalag mellett lehet mérni, ahhoz ihlet 
kell, flow-élmény, az pedig nemigen befolyásolható.

2021-ben az egyik  legnagyobb szervezésünk a tízéves IRKA megünneplése 
volt. A tavaly elmaradt könyvbemutatókra, költői és írói estekre, az előkészített, 
de  félbemaradt rendezvényekre, eseményekre az idén sort kerítettünk.



Kudarcok, hibák is vannak – elgondolkodtatók. Amit lehet, javítjuk közösen. 

Új ötletek megvalósítása is körvonalazódik.

Egészséget, munkabírást, kitartást kívánok hozzá magunknak.

Érd, 2021.

                                                                  Daróci Lajosné 
                                                                       klubvezető


	Március
	19-én: klubnap, felolvasás. (Skype-on)
	Játszótársam, mondd... – Hangosnap: sok vers felvétele
	23-án: Klubnap, Skype-találkozó: versek, felolvasások, hírek
	Május
	3-án: Emlékműsor Bíró András 98. születésnapjára (BA Könyváruház), utána koszorúzás a síremléknél.
	6-án: Emlékezés Wegenast Róbertre születésnapja alkalmából.
	28-án: Pódiumesti beszélgetés a COVID időszaka alatt megjelent szerzők kötetéről:
	Június
	18-án: IRKA-születésnap (10.), díjak, elismerések átadása, évadzáró műsor, felolvasás, piknik

