
Ünnepség a Faluházban József  Attila, Varró Dániel és Nógrádi Gábor. De a 
szereplők nevét se hagyjuk ki a felsorolásból, akiknek 

Kocson, a Faluházban 2011. december 1-jén, a e szép délutánt köszönhetjük Kulcsár Evelin 
Gyermekkönyvtári hét részeként, ünnepi előadás zajlott. Georgina, Verényi Rebeka, Német Alma s a fiúk: 

Bátki Miklós – aki nagyon szépen harmonikázott-, 
Bátki Márton, Lak Dávid. 
Az előadás végén – tekintettel a közelgő Mikulásra-, 
Bátki Márton egy pillanatra eltűnt a függöny mögött, 
majd fején Mikulás-sapkával, kezében egy kisebbfajta 
zsák szaloncukorral, s „Télapó itt van” kiáltással 
kiperdült a nézők elé, és osztani kezdte a zsákból a 
szaloncukrot a meglepett gyerekeknek. Mindenkinek 
jutott! Ez sem volt kis teljesítmény, hiszen a nézőteret 
megtöltő gyereksereg száma közelítette a nyolcvanat. 
Jó volt látni a távozóban beszélgető, sörömtől sugárzó 
gyermekarcokat. Szép élménnyel gazdagodva 
távoztak a Faluház ünnepségéről.

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

A tatai általános iskolások vendégeskedtek a kocsi 
gyerekek előtt az Oroszlánkarom című műsorukkal. 
Ennek a kis csapatnak, a Kőkúti Általános Iskola és 
Fazekas Utcai Tagintézménye diákjainak immár „A szénfalon nem ragyognak csillagok” 
ötödik előadása volt ez a műsor, az elmúlt Könyvbemutató Táton
esztendőben. Sokat és szépen szerepeltek szerte a 
kistérségi könyvtárakban, művelődési intézmé- Szent Borbála napja előtt, december 2-án, pénteken a 
nyekben. Táti Nyugdíjas Klub szervezésében megemlékezést 
Jó kedvet vittek, szép pillanatokat szereztek tartottunk a Kultúrház előtti Bányász emlékműnél. 
hallgatóiknak, nézőiknek. Ha a műsor elején Az ünnepség után az épület előterében a dorogi 
elfogódott arcok is néztek vissza a nézőtérről, Bányász zenekar fúvósai indulókkal toborozták a 
csakhamar oldott nevetés hullámzott végig a termen közönséget Szilas Zoltán  ú j  könyvének 
és ez így maradt az előadás végéig, rendszeresen. A bemutatójára. A Bányász himnusz elhangzás után 
diákok verset és prózát mondtak. Csak ízelítőként Szenes Lajos, községünk polgármestere köszöntötte 
álljon itt néhány szerző neve: Arany János, Petőfi a szerzőt, majd az emeleti teremben folytatódott a 
Sándor, Dsida Jenő, Romhányi József, Zelk Zoltán, rendezvény a népes közönség előtt. 
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Szilas Zoltán újságíró, Mikulásról is verseltek az előadóval. 
községünk szülötte, a Egy jó zenés műsorból nem hiányozhat a tánc sem, a 
régió zenei életével fog- Huncut a Hold című dalra sokan ropták a színpadon, a 
lalkozó könyvei után 
(Lábnyomok a plafonon; 
Találkoztam boldog zené-
szekkel), most a térség 
tizenkilenc bányászával – 

köztük Stefán Zoltán és Antal András volt táti 
bányászokkal készített mélyinterjút. „Nem akartam 
megírni a sokadik kiadványt a szénbányászat helyi és országos 
történetéről, termelési eredményeiről. A szénfalon nem 
ragyognak csillagok című könyvemben arról kérdezek 
tizenkilenc idős embert, - csillést, bányamentőt, vájárokat, 
bányamestereket -, hogy miként és mi mindent éltek meg a föld 
alatt és föld felett.” – nyilatkozta a szerző. 
A baráti hangulatú találkozó zárásaként – a hallgatóság 
örömére –, néhány régi táti dal is felcsendült Sasvári 

nézőtéren ülők pedig tapssal buzdították őket. A Katalin, Mechler József és Mechler Ferenc 
gyermekek fantáziájában persze ott motoszkált, hogy előadásában.
mégiscsak közel a Mikulás, és szó volt már Pappné Adolf  Erzsébet könyvtárvezető
Hócsizmásról is, de akkor vajon Ő is eljön? Eljött 
ám…! Egyszer csak valaki kopogott a színházterem 
ajtaján: a Nagyszakállú volt. Nem érkezett üres kézzel, 
sőt, egy hatalmas toldott-foltozott zsákkal a vállán Nagycsizmás versek és a jóságos Mikulás
lépett a terembe. Ez a zsák már harminc év jeles 
napjairól tudna mesélni... A Mikulás a gyermekeket a „Hócsizmás Mikulás, eljött már a tél, mi itt vagyunk, s 
kijáratnál ajándékozta meg dicsérő szavakkal és egy-várunk rád, hogy velünk örvendjél…” Nem 
egy szem szaloncukorral. Igazán örültünk, hogy nem hócsizmában ugyan, de megérkezett a gyermekek 
csak a tatai óvodákból és iskolákból, de vidékről is nagy-nagy örömére Péter Erika költőnő december 5-
szép számban érkeztek gyerekek a műsorra. Együtt én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata) által 
örvendezett a közel hatszáz gyerkőc: a Hajnalcsil-szervezett Mikulás-napi előadásra, hogy mosolyt 
lag-, a Kincseskert-, a Szivárvány- és a Bartók csaljon a kicsik arcára. 
Óvoda gyermekei, valamint a Kőkúti-, a Fazekas-, a Az egyre erősödő gyermekhangok jelezték, 
Jázmin-, a szomódi, és a naszályi iskola diákjai.  közelednek a gyermekek a várva várt eseményre. 
Az örömteli pillanatok után szépen lassan visszatértek Gyorsan megtelt a Magyary Zoltán Művelődési 
a kicsik az oviba, a diákok az iskolába, a Mikulás pedig Központ színházterme. A zenés-verses délelőttön az 
nos… ő is pihenni tért, mert közel a holnap, amikor óvodások, délután pedig a kisiskolások hallgattak meg 
ismét megörvendeztethet sok gyermeket.verset a Gombóc bohócról, a Csiga-biga álmáról, vagy 

Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)Teo, a jegesmedve csúszós, kalandos történetéről, de a 
jóságos, sárban, betonon érkező Hócsizmás 
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Mesét írtunk - közösen! épp a „meseírás” követelte, vagy éppen hallgatták a 
Naszályon, a könyvtárban, decemberben – rangos irodalmi műveket, amelyeket nekik válogatott 
Neszmélyi Magdolna előadóművésszel az előadó. A jókedvű délelőtt egy kicsit színesebbé 

tette – reméljük – a decemberi, bizony eléggé szürke és 
December vége az advent, a várakozás ideje. Alig várja borongós napokat a gyerekek és az őket kísérő 
már felnőtt és gyerek, hogy eljöjjön az ünnep. Az tanáraik számára! 
iskolákban is felgyorsul ilyenkor kicsit az idő, egymást Kristófné Szabó Szerafina könyvtárvezető
érik a Mikulás-napi „osztály-bulik”, versenyek, 
évbúcsúztató-szünidőt váró rendezvények, a közelgő Advent Táton
karácsony jegyében. 
Így volt ez Naszályon is az év utolsó hónapjában, s Az első adventi hétvégén – immár hagyományosan –, 
hogy a könyvtár se maradjon ki a sorból, meghívtuk az nagyszabású kétnapos rendezvényt tartottunk a táti 
alsó-tagozatos gyerekekhez Neszmélyi Magdolna Kultúrházban és Könyvtárban, melynek során 

kiállítással, vásárral és sokszínű gyermekprogramok-
kal vártuk az érdeklődőket.
A ház ilyenkor teljes díszben pompázik, forralt bor és 
mézeskalács illata száll a levegőben, karácsonyi 
dallamok szólnak. Az épület kívülről is fényárban 
úszik, a ház előtt sült gesztenyét árulnak, - itt mindenki 
pillanatok alatt karácsonyi hangulatba kerül.
A földszinti nagyteremben – az idén 5 éves – Táti 
Porcelánbaba Klub rendezett Országos Baba- és 
Mackókészítési versenyt, és kiállítást. A Mesés baba- és 
mackóvilág nagy sikert aratott a látogatók körében, 
hasonlóképpen Saárné Hajós Erzsébet emeleti előadóművészt, aki már több alkalommal volt 
galériában kiállított, szalaghímzéssel készült gyönyörű vendégünk a megyében. Ő mindig nagyon szívesen 
kézimunkái. Az előtérben és a folyosón, helyi és látogat ide vissza, hiszen az egyik közeli falu (neve is 
környékbeli virágkötők, kézművesek kínálták elárulja) szülötte, innét került el.
portékáikat, igazán Ezúttal egy közös „meseíró-délelőttön” vehettek részt 
sok jó ötletet adva az a gyerekek a mindig tettre- és dalra kész művésznővel. 
ajándékozáshoz, illet-A mesék világába vezetett el minket dalaival, verseivel, 
ve otthonunk kará-s készülhetett a gyerekkel közösen egy új – általunk, 
csonyi feldíszítéséhez. ötleteinkből szőtt mese. Népmeséink gazdag tárából 
Az esztergomi Babits válogattunk a mesefajták közül, elővarázsoltuk a 
Könyvesbolt is évről kellékeket, a hétmérföldes csizmát, a táltos-paripát 
évre elhozza ünnepi vagy akár a hamuba sült pogácsát. Kiválasztottuk 
kínálatát a tátiaknak.kedvenc mesehőseinket, és végül megalkottuk belőlük 
A két nap folyamán változatos programokat kínáltunk a saját mesénket.
a gyerekeknek is. Az egyik klubteremben Játszókuckót A gyerekek nagy energiával és lendülettel vettek részt a 
alakítottunk ki, ahol az óvónénik segítségével műsorban, verseltek, énekeltek, táncoltak – ahogyan 
csodaszép adventi díszek készültek papírból.
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Az érdeklődők a tokodi csuhés néniktől Budapestre, s ez meghatározta szemléletét, 
megtanulhatták, hogy a kukoricacsuhéból milyen szép értékrendjét. Mesélt az indulását követő útkeresésről. 
angyalkát lehet készíteni. Szombaton mézeskalácsot Nemrégiben egy véletlen folytán hozzá kerültek a 
sütöttünk, melyet magvakkal és cukormázzal családi fényképek és egy napló, melyet nagymamája 
díszítettek a gyerekek, vasárnap pedig „gyurmarci” írt. Ez indított el benne egy történetet, melyből 
volt a Szamos Marcipánnal, ahol az apróságok megszületett  és g yorsan 
különböző figurákat gyurmázhattak marcipánból. népszerűvé vált a Mellettem 
Valamennyi foglalkozás nagy sikert aratott az ifjúság elférsz című regény, mely 2011 
körében, folyamatosan telt házzal működtek. nyarán látott napvilágot. Mint 
A kézműves foglalkozások mellett szombaton Táncház mondta, a családi legendárium 
keretében megismerkedhettek a gyerekek az adventi történetei és a valóság nem 
népszokásokkal, regöléssel, melyben segítségükre volt mindig fedik egymást. Mégis 
Kovács Márton és a Forrás zenekar, valamint valami varázskört vonnak az 
Székely Szilvia és Demeter Judit. értő hallgatók-mesélők köré. A 
Vasárnap Szegvári Ildikó néprajzkutató népmeséit fénykép egy kimerevített, 
hallgathatták a könyvtárban, Kurdi Gábor mesterséges pillanatot rögzít, s 
népművész pedig különböző népi hangszereket a megszokott környezetük hiányában feszélyezettnek, 
mutatott be a kis közönségnek. merevnek tűnnek az ábrázolt személyek. Az elmesélt 
Rendezvényünkön – becsléseink szerint – ezernél is történetek viszont egy-egy figyelemre méltó 
többen fordultak meg a két nap alatt, reméljük, mozzanatot őriznek a család egyes tagjairól, s még 
mindenki jól érezte magát és szép emlékekkel tért akkor is, ha a fantázia és a megszépítő emlékezet 
haza. hozzátesz, vagy éppen elvesz belőle, valóságosabbnak 

érezzük, mint egy megsárgult fotográfiát. Ha három Pappné Adolf  Erzsébet könyvtárvezető
történetet tovább adunk a nagymamáról, már építjük a 
családi „mondakört”, melyet örökül hagyhatunk, s 
máris egy nagy családi legendárium részét írjuk. Egy 
kamasz számára lehet, hogy unalmasnak tűnnek az 
azonos szavakkal előadott történetek, de ahogy múlik Mellettem elférsz
az idő, s tűnnek el mellőlünk a történetek élő szereplői, 
úgy válnak egyre fontosabbá a szóban elmondott, A Könyves szerda 2011. december 7-i vendége Tatán, a 
közösen megélt események. Ez vezetett oda, hogy Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Grecsó 
Grecsó Krisztián is a nagymamája által lejegyzett kicsi Krisztián volt.
naplót nézegetve kényszert érzett, hogy megírja, amit Ha az ő nevét halljuk, sok műfaj eszünkbe jut. Először 
már csak ő tud rögzíteni családja múltjából, s vele a prózakötettel jelentkezett az irodalomban, saját ön-
korszak jellemzőiről. A nyáron megjelent Mellettem ironikus fogalmazása szerint „a családban nagy sikere 
elférsz című kötetének nemcsak az indíttatásáról mesélt volt”. Majd két verseskötet következett, később 
élvezetesen, hanem az este végén fel is olvasott a visszatért a prózához, drámát is írt, jelenleg az Élet és 
könyvből, majd zárásként dedikálta a nézők által Irodalom című lap szerkesztője, tanít, egyszóval: 
megvásárolt köteteket.sokoldalú alkotó. 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)Példaképének tekinti Móriczot, akit már felnőtt fejjel 
fedezett fel, s ébredt rá zsenialitására. Faluról érkezett 
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Az emberiség 13 titka ciklusváltás közepén vagyunk, s ezt éljük meg 
válságként. Erre utalnak a szent könyvek, az ősi 

2011. december 19-én lezajlott a József  Attila próféciák (Védák, maja próféciák, az ősi tudást rögzítő 
Megyei Könyvtár ÖKO-esték sorozatának évzáró írások), melyek egy sötét korszakról, és annak végéről 
előadása. adnak információt. 
Nász János idővonal- E korszakváltás egzakt vizsgálatokkal is bizonyítható – 
kutató, - nem mellesleg a mutatott rá az előadó. 1962-ben a kutatók felfedezték 
könyvtár munkatársa -, Az a fotonövet, mely bizonyos időközönként metszi a 
emberiség 13 titka című Tejutat. Ekkor naprendszerünk belekerül ebbe a 
előadásában egy egészen fotonövbe, s a vizsgálatok tanúsága szerint ezekben a 
más szempontú megközelí- ciklusokban nagy társadalmi-gazdasági változások 
tését adta a napjainkban következnek be a Földön. Napunk most újra elérkezett 
zajló gazdasági és társa- ebbe a megaciklusba, melyet kozmikus szinten a 
dalmi válságnak. gyakori és erős napkitörések, a bolygók mozgásának 
Tény, hogy a krízis most megváltozása mutat, globális szinten az időjárási 
egyszerre minden téren szélsőségek, a gazdasági-pénzügyi recesszió, a 
érezteti a hatását: nemcsak társadalmi-erkölcsi problémák utalnak rá, s egyéni 
anyagi természetű, hanem életünkben a megmagyarázhatatlan fejfájások, 
erkölcsi is, de magába foglalja a természeti környezet szédülések, az ingerlékenység magyarázatául 
kizsákmányolásából fakadó ökológiai problémákat is. szolgálhat.
Ráadásul egyre inkább nő azoknak a száma, akik úgy A válságba való bekerülés tehát ha úgy tetszik 
érzik, éppen ebben a kritikus helyzetben veszítik el determinisztikus. De ugyanilyen biztos a kilábalás is, 
hagyományos kapaszkodóikat, tájékozódási vagyis, hogy a krízis véget ér, és elkezdődik egy 
pontjaikat, melyekben hittek korábban: a társadalmi- harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb korszak az 
politikai irányítás vagy a vallás nyújtotta válaszokat, emberiség történetében. Ehhez azonban el kell 
megoldásokat. szakadnunk attól a tudásunktól, hogy véges az életünk, 
A másik tény, melyre felhívta a figyelmet az előadó az, s mindössze 70 év áll rendelkezésünkre az 
hogy az emberiség mindig szorongott saját jövőjét önmegvalósításra, a korlátozott és egyenlőtlenül 
illetően, s ezzel összefüggésben szellemtörténeti elosztott anyagi javak megszerzésére, hogy mindig 
megközelítéssel felvázolható korszakainkban, csak egy lehet a győztes, a másik legyőzése által.
vallásainkban folyamatosan jelen volt egyfajta Ha megértjük és megbecsüljük önmagunkat, hitünk 
messiásvárás, hit egy új, egy jobb korszak lesz abban, hogy hatunk a környezetünkre, nem pedig 
eljövetelében. elszenvedői vagyunk a változásoknak. A hit hozzásegít 
Tudunk-e ma új kapaszkodókat találni? Meg tudjuk-e minket a harmóniához, a harmónia pedig az együtt-, és 
nevezni, hogy ki, mikor és hogyan fogja megoldani a nem az egymás ellen való mozgáshoz. Az 
krízist? együttmozgás segít megteremteni magunknak és 
Nász János előadása legalábbis egy lehetőséget egymásnak egy jobb valóságot. A maja próféciák által 
felvázolt: a válság okai között ne hitelképtelenséget, rögzített 2012-es év tehát nem a világ végének ideje, 
munkanélküliséget, költségvetési hiányt, és más hanem egy új világ, egy új valóság létrejöttének éve 
effajta, a mindennapok során gyakran hallott okot lesz.
sejtsünk, hanem fogadjuk el, hogy egy kozmikus 
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S végül mi az emberiség 13 titka? Az új korszak Könyvtárk(ör)ép röviden
emberének jellemző vonásai:

1. Nyertes. Nincs vesztes. Könyvbemutató
2. Együttérző és együttműködő. Tatabánya
3. Felelősen teremtő. 2011. december 7-én Tatabánya Megyei Jogú Város 
4. Energiavonzó- és mozgató. Városi Könyvtárában mutatták be Gyüszi László 
5. Félelemmentes. Tatabánya – 1956 című könyvének második, bővített 
6. Önmagát becsülő, önértékelő. kiadását.
7. Erőszakmentes.
8. Elfogadó és élni hagyó. Könyvtárfejlesztés 
9. Minden életet tisztel. Komárom
10. Spirituális csatorna Ég és Föld között. 2011. december 12-én a komáromi Jókai Mór Városi 
11. Jellemező rá a feltétel nélküli szeretet. Könyvtárban értékelték a települések vezetői és a 
12. Mindig mindenben bővelkedik. könyvtárosok az európai uniós forrásból megvalósult, 
13. Egységtudatos. (Tudja, hogy minden Almásfüzitő, Ács, Nagyigmánd, Kisbér, Oroszlány és 

EGYben van, és EGY ott van mindenben.) Komárom könyvtárait érintő fejlesztéseket.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) Nő Klub
Környe
Sikeresen működik a környei Közművelődési 
Könyvtárban a Nőklub. Az őszi Könyvtári Héten 
életre keltett klubban a jó beszélgetések mellett 
kézműves-foglalkozásokkal is várja az érdeklődőket 
Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros.

Égből pottyant mesék a gyermekkönyvtárban
Komárom
2011 decemberében a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban Levente Péter és Döbrentey Ildikó 
kedves meséivel varázsolt vidám mosolyt az érdeklődő 
gyermekek arcára.
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