
Origami és pompon-foglalkozás - minimálisból is aktív részesei voltak a foglalkozásnak. Néhány szülő 
kreatívan mesélni kezdett, milyen emlékek is fűződnek az ilyen 
Tata jellegű foglalkozásokhoz, s így volt igazán kerek ez a 
Néhány színes papírlap, vagy épp pár gombóc, egy délután: nagyon örültem, hogy kicsit-nagyot, fiút-lányt 
egyszerű technika, s máris beindul a kicsik fantáziája, s a egyaránt megmozgatott e két péntek délután! 

szülők sem maradnak Remélem, szeptembertől innen folytathatjuk a kézműves 
t é t l e n e k :  ú j r a é l i k  péntekeket, s várunk minden kedves érdeklődőt, legyen új 
gyerekkorukat... vagy akár régebbi kedves ismerősünk!
No de kanyarodjunk Pál Nikolett Ágnes (MZSVK Tata)
vissza a kezdetekhez! 
Eg y májusi  péntek 
délután (2011. 05. 20-án) 2011-ben ismét ünnepi könyvhét Tatán!
origami foglalkozáson 
vehettek részt a tatai Tata
Móricz Zsigmond Június 3-án régóta nem tapasztalt eseményen vehettek 

Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részébe látogató lurkók. részt a tatai könyvbarátok. A 82. ünnepi könyvhét és 
Készültek a könyvjelzők, repülő daruk, sótartók (vagy gyermekkönyvnapok keretében, a Líra Könyveshálózat és a 
másik nevén tátika, ami tán ismerős lehet többeknek, Magvető Könyvkiadó közös kirakodóvásárt rendezett a 
hiszen ki ne ismerné, mikor az iskolaudvaron játszottunk Magyary Zoltán Művelődési Központ előtt.
vele...), színes karkötők, ugráló békák... A kis létszám Minden újdonságot elhoztak Tatára, s a könyvheti 
ellenére hamar indítottunk egy versenyt, hogy kinek a kedvezmények itt is érvényesek voltak. Nagyon sokan 
brekkencse éri el a célvonalat, de pár perccel később már a voltak kíváncsiak az újdonságokra, de sajnos vásárolni már 
magasugrást gyakorolták a kis bajnokok kedvencei. nem tudtak annyian, ahányan kívánták, mindenkit érint a 
Az origami izgalmai jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet. Talán jövőre 
után, 1 hét elteltével, másképpen lesz! 
má jus  27-én már  A kiadóktól ígéretet kaptunk, hogy akár több napra is 
megszaporodott  a  kitelepülnek, ha igényünk lesz rá! 
kézműves foglalkozást Eközben folyt a készülődés a Vízimalom Teremben a 
látogatók száma: több művészvendégek fogadására. Délután 4 órakor a könyvhét 
mint dupla annyian ünnepi megnyitó szavait Michl József, Tata város 
voltunk! A pompon- polgármestere, országgyűlési képviselő mondta, s 
állatok készítése volt köszöntötte a vendégeket: Turczi István költőt, lapkiadót 
e z  a l k a l o m m a l  a  – van-e ki e nevet nem ismeri Tatán?-, aki a Móricz 
terítéken, s bár a technikát talán mindenki ismeri, igencsak Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében zenés 
beindította a gyerekek fantáziáját. A lelkesedés nem irodalmi műsorral jött hozzánk. Nem egyedül érkezett: 
hagyott alább az első fonalpamacs elkészítése után: sorra barátját, Gerendás Péter előadóművészt hozta magával, 
készültek a bocik után a cicák, egerek, békák, de született akinek muzsikája osztatlan tetszést aratott.
majom is! A lányok mellett a fiúk sem vallottak szégyent, ők 
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A költő vendég sokat és szellemesen mesélt az előtt Jász Attiláék még vendégül látták a zentai kötődésű 
egybegyűlteknek, s  Márkusné Sinkó Ildikó  költő, szerkesztő, műfordítót, Beszédes Istvánt. Az 
igazgatónőnek, aki faggatta az eltelt esztendő elmaradhatatlan kiállításmegnyitót most Horváth Ottó 
eseményeiről. Érzékletes képekkel szólt a világban tett „Medichi rendelése” című verse színesítette, melyet Beszédes 
utazásairól, személyes ismerőseként emlegetett sok ismert, olvasott fel a festő, Bálind István és képei tiszteletére. 
híres alkotót, baráti vendégeskedésekben volt része Az Új Forrás főszerkesztőjének első kérdése pedig Beszédes 
számtalanszor az elmúlt évben a világ számos pontján. és Horváth Ottó kapcsolatára vonatkozott. A válaszból 
Itthon sem pihent: új kötettel jelentkezett a könyvhétre, kiderült, hogy mind a három fentebb említett művész 
melyet a helyszínen meg lehetett vásárolni, s a műsor végén kapcsolatban van egymással, hiszen Horváth Ottó 
készségesen dedikálta a példányokat az olvasóknak. verseskötetét Bálind István illusztrálta és Beszédes 
Élvezetesen adott elő, s a történetek, versek között egy-egy fordította, illetve adta ki. 
dal emelte a hangulatot. A műsornak valódi koronája volt a S hogy milyen érzés vajdasági szerzőként József  Attila-díjas 
záró műsorszám, melyben kiváló énekesi kvalitásai mellett költőnek lenni? Minek szól ez a díj? Beszédes a maga 
még zenei humorát is megcsillogtatta Gerendás Péter szerénységével főként irodalomszervező, kiadói 
előadóművész. munkásságának tulajdonítja az elismerést, hiszen erről az 

oldaláról talán jobban ismerik. 
A továbbiakban a költő beszélt a kezdetekről, Tolnai 
Ottóval való kapcsolatáról, s arról, hogy a mester-tanítvány 
viszony máig megmaradt, annak ellenére, hogy nem állnak 
egymással napi közelségben. Így szóba került az Ex 
Symposion is, az az irodalmi és művészeti folyóirat, amelyet a 
Vajdaságból áttelepül költők, írók és irodalomtudósok 
indítottak el 1993-ban, Veszprémben, az egykori Új 
Symposion szellemiségének folytatóiként, s amelynek 
2004-ig Tolnai Ottó volt a főszerkesztője, később a 
szerkesztőségének elnöke. 
Az Ex Symposion egyik 1993-mas száma kapcsán - 
melynek címe Talaj-vesztés -, beszéltek a határátlépésről, 
arról, hogy milyen időszak is volt ez számára. Úgy érzi, ez a 
lapcím teljesen kifejező, hiszen akkoriban mindenkit elért a 
talajvesztés, akkor is, ha ottmaradt, akkor is, ha elment. Ő 
egy fogkefével vágott neki az útnak és Hódmezővásárhe-Méltó ünnepi programban volt része városunk érdeklődő 
lyig jutott, ahol néhány hónap múlva munkát is kapott. Jó polgárainak, reméljük, jövőre is hasonló, színvonalas 
művésztársaság alakult itt ki, bár az irodalmi élet rendezvénnyel ünnepelhetjük ismét az ünnepi könyvhetet!
szerényebb volt. Ennek ellenére második otthona lett, Petrozsényi Eszter (MZSV Tata)
egészen megszerette a várost, amit több Vásárhelyhez 
kötődő verse is bizonyít (pl.: „Hirosima, Nagaszaki, Tabán”). 
'90 óta szerencsére az irodalom már légiesítette a magyar-Egy újabb Új Forrás-est: 
szerb (vajdasági) határokat, de ebben segítő szerepe volt az Beszélgetés Beszédes Istvánnal
Új Symposion nemzeteket átívelő jelenlétének is. A mai 
(rendszerváltás utáni) vajdasági irodalomról pedig azt tudta 2011. június 6-án a nyári meleg ellenére ismét megtelt a 
elmondani, hogy az egykiadói rendszer megmaradt, József  Attila Megyei Könyvtár irodalmat kedvelő közön-
beszűkültek a pénzügyi és a szerzői keretek is, nem igazán séggel, bár a fiatal korosztály - bizonyára a közelgő nyári 
jutottak publikációs lehetőségekhez. Ezért volt szükség új szünet miatt - most hiányzott a nézőtér soraiból. A szünet 
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segített megérteni, tisztábban látni azokat az 
információkat, melyeket a maja naptárral, a maják által előre 
jelzett, 2012. évben bekövetkező globális változásokkal 
kapcsolatban napjainkban hallani lehet. Júniusban pedig 
Kisfaludy György időfizikus, újságíró, spirituális kutató 
volt a könyvtár vendége, aki Visszatérő világvége című 
előadásában a földtörténet és az emberiség történelmének a 
megszokottól teljesen eltérő magyarázatára vállalkozott. 
Az öko-sorozat ki lencedik előadását egy kis 
számmisztikával vezette be Nász János: „A kilences szám a 
beteljesedés, az elérkezés ideje. A maja piramisoknak is kilenc szintje 
van”. Mielőtt azonban a hallgatóság elmélyedt volna a maja 
naptár megfejtésében, elsőként az idő fogalmával 
kapcsolatos definíciókat vonultatta fel az előadó. Akár 
„illúzió”-ként, akár „kontroll-rendszer”-ként, akár „fizikai 
álcarendszer”-ként fogjuk fel az időt, biztos, hogy egyre 
inkább gyorsulni látszó múlását mindannyian tapasztaljuk. folyóiratokra. Problémaként látja még, hogy a 

szerkesztőgenerációk nem állnak egymás mellett, erős a 
szétzilálódás. Akik meghatározóak lennének, azok sajnos 
már nincsenek aktív korban és hiányzik a középső 
generáció, akik tapasztaltak, de az új ritmusba is be 
tudnának kapcsolódni.
A beszélgetés végén természetesen szóba került az ünnepi 
könyvhét (június 2-6.) és az erre az alkalomra kiadott 
könyvek. Fele annyit tudtak csak kiadni, mint amennyit 
szerettek volna, mondta Beszédes.
Búcsúzóul a költő, szerkesztő, kiadó, műfordító saját versét 
olvasta fel „Nyers anyag No. 2 Mészkő tárgy” címmel. Meddig rohan az idő? Egyáltalán kik vagyunk mi? Miért 
Jász Attila megköszönte a művésznek, hogy megtisztelte a vagyunk itt? Mi a dolgunk? Ezeket a kérdéseket 
közönséget és a meleg nyári Új Forrás-estet, s arra valószínűleg mindenki feltette már magában. A maják a 
buzdította a résztvevőket, hogy kifelé menet válaszokat is tudták. Tudásukat pedig a piramisaikban, a 
szemezgessenek Beszédesék asztalon kiállított köteteiből. naptáraikban rögzítették az utókor számára. 

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya) Nász János támpontot nyújtott a maja naptár kódjainak 
értelmezéséhez, a maja piramis kilenc szintje által kifejezett 
idővonal szimbolikájának megismeréséhez. A feltárult 

A maja mátrix kódjainak feltörése és a visszatérő ismeretek alapján kimondható, hogy a 2012-es év valóban 
világvége nagy változásokat fog hozni világunk történetében. 

Kisfaludy György június 20-i előadása révén új 
Tatabánya megvilágításból szemlélhettük az emberiség történelmét. 
Izgalmas, érdekes, a hétköznapi tudásunk megszokott Rámutatott: történelmünk nem néhányezer éves, hanem 
sémáit elengedő együttgondolkodásra adott alkalmat a több milliárd évre tekint vissza. Erről, és az emberiség előtt 
József  Attila Megyei Könyvtár ÖKO-estéinek két utolsó álló évezredekről tanúskodnak a régészeti leletek mellett a 
előadása május 30-án és június 20-án. Föld különböző pontjain megtalálható, madártávlatból 
Májusban Nász János könyvtáros és idővonal-kutató értelmezhető ábrák, ősi építmények, gabonakörök, és a 
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Nász János által már korábban értelmezett piramisok is. De A könyvtár a Miénk!
ugyanezen elméletet támasztják alá a - csak látszólag eltérő - 
vallások szent könyvei is, amennyiben egy másik Tata
aspektusból magyarázzuk tanításaikat. A Föld Íme, ilyen gyorsan eltelt az a fél év, amióta havi 
történelméről, a párhuzamos univerzumok létezéséről rendszerességgel jelentkezik a Móricz Zsigmond Városi 
számos bizonyító erejű példát találhatunk, és Könyvtár új, olvasótoborzó rendezvénysorozata: A 
részletesebben olvashatunk Kisfaludy György 1991-ben családunk könyvtára. 
megjelent művében, A teremtés üzeneté-ben is. Tavaly november 8-án kelt útjára ez a kezdeményezés, mely 
Az előadás második felében a világűr kutatásának egy újabb bátran állíthatom, meghozta a tőle várt sikereket. Az eddig 
irányát vázolta fel az előadó: az anyag által keltett lezajlott hat eseményen 238-an vettek részt, kicsik és 
tömeghullámok (gravitációs hullámok) távcsővel történő nagyok, kis- és nagycsaládosok, egyedülállók és 
érzékelését, mely sok új információval gazdagíthatja a házaspárok, nyugdíjasok 
kutatókat világegyetemünkről. é s  a k t í v  d o l g o z ó k  
E gravitációs távcsővel elemezve például a Holdat, kiderült, eg yaránt .  Hog y mi  
hogy viszonylag vékony kérge alatt víz van. Vannak lehetett a vonzerő? Talán 
azonban a tömegek és gravitációs hullámaik vizsgálatának könyvtárunk hétről-
sokkal messzebbre nyúló eredményei: a gravitációs távcső hétre megújuló könyv-, 
segítségével kutathatják a tudósok a galaxisokban folyóirat-, és DVD- 
nemrégiben felfedezett fekete lyukakat, melyek arról vá lasztéka?  Vag y a  
tanúskodnak, hogy nagyon messzi távolságban nagyon kedves, gyors kiszolgálás, 
nagy tömegek vannak az univerzumban. E téma köré épül amivel körülvettük új és régi olvasóinkat? Nehéz megadni a 
fel az előadó által szerkesztett Az energia titka című választ, de az biztos, hogy május 16-ig, a programra 
teremtésfilozófiai és időfizikai szakkönyv, mely 1994-ben ellátogatók több mint fele élt a könyvtár által nyújtotta 
jelent meg. Alcíme: Porta Sacra (Titkos kapu). A könyv ingyenes beiratkozási lehetőséggel, illetve az audiovizuális 
filozófiai beszélgetéseket tartalmaz a megnyilvánult dokumentumok (CD, DVD, CD ROM, hangoskönyv) 
jelenségek hullámvilágáról. Ebben a műben a kutatók kölcsönzésére kialakított ajándék AV-tagságival, mellyel 
korabeli (1984-1994 közötti) gondolatai sorakoznak fel az egy hónapon át kölcsönözhetőek a fent említett 
időfizika témakörében, „nem középiskolás fokon”, számos dokumentumtípusok. A program létrejöttét a TÁMOP 
ábrával megtámogatva az akkoriban úttörőnek számító 3.2.4 nevű pályázatnak köszönhetik olvasóink.
témát. Sokan annyira jól érezték magukat nálunk, hogy visszatérő 
S hogyan kapcsolódhat össze az időfizika és a földtörténet; vendégként több alkalommal is ellátogattak a könyvtárba. 
az időfizika és az emberiség történelme? Nos, ez a ma még Az is többször megesett, hogy egyik hónapról a másikra 
talán tudományos eretnekségnek tekintett szakterület gyarapodott egy család létszáma, mert az édesanyák az 
egészen másképpen magyarázza és bizonyítja a időközben megszületett kis csemetét is magukkal hozták, 
világegyetem, a Föld s az élet keletkezését, mint ahogy azt a hadd okosodjon az a gyerek! Nem lehet elég korán 
tankönyvekből ismerjük. elkezdeni a könyvek megszerettetését! - vallották többen is 

a fiatal anyák közül. Olyan is megtörtént, hogy egy 
Az előadásokon megismert új elméletek megértése legközelebbi alkalommal már a nagyszülőket is magukkal 
filozófiai és fizikusi tudást valamint befogadó csábították az unokák, így együtt használták ki a könyvtár 
szemléletmódot igényel, de megfelelő nyitottsággal nyújtotta előnyöket: történelmi regényt, krimit 
közelítve ezen elméletekhez, új távlatokat nyithatnak meg kölcsönöztek a felnőttek, mesekönyvet vittek a gyerekek, 
nemcsak a tudomány, hanem a hétköznapi gondolkodók fénymásoltattak a családi ügyintézéshez, majd a végén 
számára is. közösen választottak egy vidám családi mozit szombat 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) délutánra. 
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Ne keseredjenek el azok sem, akik lemaradtak a 
novembertől májusig tartó programsorozatról, mert a nyári 
vakáció után szeptember 12-én újra jelentkezünk, 
természetesen az elmaradhatatlan ínycsiklandozó 
finomságokkal egyetemben, amikkel minden alkalommal 
vártuk és várjuk a programra érkezőket.

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

Megyei kö rképnyvtá

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden Kézműves foglalkozások 
Nyergesújfalu

Angyalszárnyak a könyvtárban Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
Kisbér gyermekkönyvtárában június folyamán pálcikabábokat 
Május 19-e és június 19-e között tekinthették meg az készíthettek, agyagozhattak, tengerészkarkötőket és 
érdeklődők Stekly Zsuzsa Angyalszárnyak című virágos papírfüggőket alkothattak az érdeklődők.
tűzzománc kiállítását a Wass Albert Művelődési Központ 
és Városi Könyvtárban.

A cukorhegyi remete Esztergomban
Esztergom

Kiállítás-megnyitó és könyvbemutató A Helischer József  Városi Könyvtár és a budapesti 
Almásfüzitő Accordia Kiadó közös szervezésében 2011. június 27-én 
Az Almásfüzitői Községi Könyvtárban nyitották meg mutatták be a városi könyvtárban Szirmai S. Károly 
Kumpost Éva Munkácsy-díjas keramikusművész A cukorhegyi remete című könyvét. 
kiállítását májusban. A tárlat megnyitó ünnepsége alkalmat Részlet a könyv bemutatójára készült meghívóból:
adott arra is, hogy dr. Halász Sándor helytörténész 
bemutassa az Almásfüzitői Baráti Kör gondozásában 
megjelent Füzitői Füzetek tízedik kötetét. A könyv a község 
templomának történetét dolgozza fel, illetve helyi 
nagycsaládosokkal ismerteti meg olvasóit.

"...Az esztergomi író ezúttal is meglepi olvasóit. Új 
regényében egy rejtélyt csillant fel. Finom, elvarratlan, 
visszafogottan megrajzolt erotikus szálak kötik össze a 
szereplőket és az eseményeket... Az olvasó, amikor úgy 
érzi, megfejtette a rejtélyt, akkor áll tőle a legtávolabb. 
Nagyszerű így elmélyülni egy mai műben. Történelmi 
freskó is ez a könyv, mélylélektani mű is, a hagyományos 
írásmód legjobb ismérvei szerint született. Nagyon 
olvasmányos, nagyon komoly.."
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