
Tartalmas programsorozat zárult február 24-én, amikor ismerte el a programok megvalósításában résztvevő 
hivatalosan is véget ért a József  Attila Megyei Könyvtár és munkatársak erőfeszítéseit. 
konzorciumi partnerei TÁMOP-pályázata. A rendezvény a konzorciumi tagok előadásaival folytató-
A projektzáró ünnepség díszvendégei között üdvözöl- dott. Dr. Fülöp Éva Mária, a Komárom-Esztergom 
hettük Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága képviseletében, Szalai 
Megyei Közgyűlés elnökét, Hanesz Józsefet, a Komárom- Katalin az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárá-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartói nak vezetőjeként, Czékli Béla pedig a Főszékesegyházi 
Központ vezetőjét, Schmidt Csabát, Tatabánya Könyvtár igazgatójaként szólt a megvalósított pályázati 
polgármesterét és Bereznai Csabát, Tatabánya alpol- projekt eredményeiről. Minden konzorciumi tagintézmény 
gármesterét. vezetője előadásában megköszönte Dr. Monostori 

Imrének, a Megyei Könyvtár egykori igazgatójának, hogy 
lehetőségük nyílt a pályázatban való részvételre.
A projektzárón elhangzott előadások újra felidézték az 
elmúlt másfél év eseményeit. Most láttuk át igazán, 
mekkora munkát végeztünk. Most szembesülhettünk azzal, 
hogy mennyi rendezvényt bonyolítottunk le, hány 
emberhez szólhattunk, ki mindenkinek okozhattunk 
örömteli perceket vagy tartalmas órákat, alkottunk 
felhasználóbarát és hasznos 
kutatóbázisokat, webes felülete-
ket. A programjainkon készült 
fotók nézegetése, és a munka-
társunk, Világi Orsolya által 
szerkesztett TÁMOP-össze-
foglaló könyvecske lapozgatása 

Dr. Voit Pál igazgató úr köszöntője után Popovics György segít felidézni a programok 
nyitotta meg az ünnepi programot. hangulatát, és feledtetni a nehézségeket. 
A rendezvény előadói közül elsőként Sörény Edina, a Mire vagyunk büszkék? Íme…
Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető tanácsosa, Feketsné Kisvarga Anita (JAMK)
könyvtári és EU referens szólt a megvalósult könyvtári 
pályázatok országos sikeréről, és a várható pályázási 
lehetőségekről. A Megyei Könyvtár egyik legfontosabb feladatának tekinti, 
A József  Attila Megyei Könyvtár, mint konzorciumvezető s ezért évek óta maximális elhivatottsággal munkálkodik 
intézmény részéről Pappné Németh Erika, projekt- annak érdekében, hogy fejlessze az olvasáskultúrát, s ezzel 
menedzser ismertette a pályázat révén elért sikereinket, s szimultán olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelje a 
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településen és annak vonzáskörzetében élőket. Szép Kistérségi Társulás községi könyvtáraival. Ezzel nem 
hagyományokkal rendelkezik értékközvetítő közönség- kevesebbet vállaltunk, mint 53 000 rekord beemelését egy 
találkozók szervezésében is, és sok programmal támogatja olyan közös adatbázisba, mely a kistérség valamennyi 
az esélyegyenlőség megteremtését a bármely okból könyvtárának állományáról tájékoztatást ad, s melyet 
hátránnyal élő csoportok számára. interneten is elérhetnek az olvasók. 
E sok évtizedes törekvés folyamatába szervesen illesz-
kedett a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. Másik kiemelt célunk az információhoz való 
„Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és hozzáférés területi és társadalmi különbségeinek 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás csökkentésével az olvasóvá, könyvtárhasználóvá 
érdekében című pályázat sikeres megvalósítása. nevelés volt, különös tekintettel a gyermek- és 
Ez a projekt az egész életen át tartó tanulás feltételeinek ifjúsági korosztályra. 
megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák 
elterjesztését, az oktatási és kulturális intézmények közötti A korai könyvtári szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés 
együttműködés új útjainak kiépítését célozta meg, illetve és képzés lehetőségét könyvtárunk és a megyeszékhely 
támogatta. A pályázatot három konzorciumi taggal, a oktatási intézményeinek már évek óta jól működő 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumai- együttműködése teremtette meg. Korábbi kapcsolatainkat 
nak Igazgatóságával, az Esztergomi Hittudományi Főiskola erősítettük, illetve újakat alakítottunk ki óvodákkal, 
Könyvtárával és a Főszékesegyházi Könyvtárral együttmű- általános- és középiskolákkal, összesen 13 oktatási 
ködve nyújtottuk be. Az elnyert támogatás 58.000.000 intézménnyel. 
forint, amelynek intézményünkre eső része 40.000.000 A pályázatban vállalt feladatok az oktatási intézményekkel 
forint volt. Ennek felhasználását 2010. július 1. és 2012. való együttműködésen kívül a megyeszékhely és a 
február 28. között teljesítettük. kistérségünkhöz tartozó kulturális intézményekkel való 
Pályázatunk két területen valósított meg nagyszabású kooperáció révén valósultak meg: Gyermely, Tarján, Héreg, 
fejlesztéseket: egyrészt a könyvtárszakmai haladással és Szomor, Várgesztes, Vértessomló és Vértesszőlős közsé-
szolgáltatásaink kiterjesztésével összefüggő feladatokat gekben, illetve két megyei városban, Esztergomban és 
valósítottunk meg, másrészt tanulást segítő programjaink- Dorogon.
kal támogattuk az olvasókat a rendszeres könyvtár-
használóvá válás útján.

1. A szakmai nívó magas szinten tartása és további 
emelése érdekében a könyvtárosok szakmai, 
szaknyelvi és angol nyelvi képzését szerveztük 
meg. Közgyűjteményi feladatainkkal összefüggés-
ben pedig hiánypótló, új adatbázisok kiépítését és 
gondozását valósítottuk meg: elkészítettük, és 
honlapunkon hozzáférhetővé tettük folyóirat-
lelőhely jegyzékünket, Tatabánya kronológiáját az 
1947 és 2007 közötti időszakról, illetve kiépítettük 
a megyei emlékhelyek adatbázisát a kutatók és a 
helyismerettel foglalkozó olvasók igényeinek 
megfelelően. 

Dokumentum- és információszolgáltatási rendszerünket 
kiterjesztettük, és összehangoltuk a Tatabányai Többcélú 
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A rendezvények sokszínűségére jellemző, hogy a 
programok között éppúgy találunk hagyományőrző, 
mesekuckó és játékos angol foglalkozást, mint 
tanulásmódszertani programot, nyári tábort, illetve a zene 
nyelvén szóló programsorozatot.
A tervezett programok mindegyike nagy sikert aratott a 
közönség körében. A 228 rendezvényünkön 7.880 fő vett 
részt – ebből 209 gyermekrendezvényen összesen 5.087 fő.
A pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy hagyománya-
inkat is erősítsük, továbbá régóta dédelgetett, nagyszabású 
terveket valósítsunk meg. Ilyen például az Olvasásra születni: 
Nem lehet elég korán kezdeni! címmel útjára indított projekt, 
melynek célja, hogy felhívja a kisgyermekes szülők, 
nagyszülők figyelmét a mesélés, a felolvasás fontosságára. 
A gyermekekkel foglalkozó kollégák által tervezett 
“babacsomag” a céljaink megvalósításához szükséges 
eszközöket tartalmazta, melyet Tatabánya és a kistérsé-
géhez tartozó települések 2009-ben vagy azután született 
babáihoz és szüleikhez juttatunk el a védőnői hálózaton 
keresztül.

A pályázat eredményessége

A pályázat megvalósulásának időszaka egybeesett a könyv-
tárunkban bekövetkezett szemléletváltással, amelynek 
jelmondata: „Nyitottak vagyunk”. Ezt a felfogást erősítette 
a megyeszékhelyen és a megyében szervezett programok 
változatossága és a célközönség sokrétűsége.
A pályázat eredménye a hagyományos könyvtárkép átpozí-
cionálása, a könyvtári intézmény sokszínűségének bemuta-
tása, humánerőforrás adottságainak és értékeinek 
bizonyítása;  annak tudatosítása a társadalom különböző 
rétegeiben, hogy megfelelő finanszírozással hosszútávra 
kiható, társadalmi léptékű értékeket tud létrehozni egy-egy 
könyvtár  a nevelési oktatási intézményekkel történő 
együttműködéssel.

Az ilyen és ehhez hasonló szakmai összefogás ad 
lehetőséget arra, hogy a nemzet kulturális felemelkedése 
érdekében bemutassuk és biztosítsuk azt a szellemi 
hátteret, amely a pillanatnyi élményeken túl kulturális 
alternatívát is mutat a jövő nemzedéke számára.

Tudjuk, hogy jó úton járunk. 
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Oroszlánkarom a koncertteremben Magyar kultúra napja Szomódon

A magyar kultúra napját ünnepelte a Fazekas Utcai Általá- Ünnepi hangulat lengte be a szomódi művelődési otthon 
nos Iskola január 25-én délelőtt 10 órakor, a Liszt Ferenc színháztermét, amikor a Tatai Református Gimnázium 
nevét viselő koncertteremben. tanulói Wass Albert és Márai Sándor műveiből összeállított 
Több osztály kapott lehetőséget, hogy a délelőtti tanítási műsorukkal léptek fel a magyar kultúra napja tiszteletére. 
óra helyett irodalmi előadáson vegyen részt, melyet az A meghitt hangulatú eseményen pedagógusok és diákok 
Oroszlánkarom műsorsorozat szereplői adtak. A műsor előtt egyaránt megjelentek, s a tatai diákok előadása 
Oszkóné Kálmán Ildikó tanárnő röviden összefoglalta, megrendítően szép perceket szerzett a hallgatóságnak. 
hogy mi is a magyar kultúra napjának jelentősége és milyen Zene is szólt, méghozzá nem is akármilyen színvonalú: 
esemény alkalmából rendezi az ország évről-évre. A fellépő Pozsgay Zsófia fuvolán játszott az egyes irodalmi 
diákok a Kőkúti Általános Iskolából és annak Fazekas részletek között. Az előadók Járóka Linda, Rajj Réka és 
Utcai Tagintézményéből kerültek ki, egyikük pedig a Gerencsér Dániel egyaránt szép teljesítményt nyújtottak, 
Tatai Református Gimnázium tanulója. odaadóan szolgálták az irodalom, a magyar kultúra 

szellemiségét. Sajátságosan meghitt hangulatot teremtett a 
világítás hibája. A műsor első harmadában egyszerre sötét-
be borult a színházterem, így gyorsan átvonultak a nézők és 
szereplők valamennyien egy klubhelyiségbe, ahol - mintha 
mi sem történt volna - folytatódott az előadás. Talán még 
közvetlenebbül, még személyesebben szólt így minden 
alkotás. Komoly gondolatok, keserű tanulságok és a 
hazaszeretet, a bujdosás keserves tapasztalatait a fiatal 
előadók értőn és érzőn közvetítették a nézőknek. Sok, 
régen született gondolat ma is visszhangot ver a lelkekben, s 
megértésre, visszhangra talál a mai hallgatókban is. 
Elgondolkodtató, töprengésre késztető felvetések hang-
zottak el, s ha választ most nem is tudtunk rájuk adni, a 

A versek jórészt ismerősek lehettek a hallgatóság számára, 
jövőben talán irányt mutatnak majd nekünk az élet 

hiszen sokat közülük az iskolában tanultak már, de értő 
sorsdöntő pillanataiban, embert próbáló helyzeteiben.

tolmácsolásban más színezetet kaptak, mint a tanórákon 
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

felolvasva. Petőfiről szólt az első vers, melyet Bátki 
Márton adott elő. Őt követte Petőfi- és Arany versekkel 
Lak Dávid és Kulcsár Evelin Georgina. Az első rész 
végeztével megszólalt a harmonika, Bátki Miklós játszott 
egy odaillő dalt. A második részben a családról, az otthon 
melegéről szóltak a versek, itt belépett az előadók sorába 
Verényi Rebeka és Almády Katalin is. E rész után ismét 
zene szólt, majd vidámabb blokkban prózák következtek, s 
megszólalt Németh Alma is, aki Romhányi-verset adott 
elő. Ez a rész osztatlan sikert aratott a nézők között, hangos 
kacagással kísérték az elhangzó műsorszámokat, még jobb 
teljesítményre sarkallva ezzel az előadókat. Nagy tapssal és 
boldog nevetéssel zárult a magyar kultúra napjának 
megünneplése a Fazekas Utcai Iskolában.

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Megyei kö rképnyvtá

5



Családjogi előadás a Jogi esteken ményez, amely nem enged eltérni a lényegtől, s megkockáz-
tatom, hogy sokszor pontosabb, mint néhány ecsetvonás. 

Dr. Boleráczki Margit volt a vendége Balla Zsófia korai versei mély beleélésről, néha váteszi 
a tatai Móricz Zsigmond Városi jövőbe látásról tesznek tanúbizonyságot. Tizenhat évesen 
Könyvtár Jogi estek című sorozatának, jelentős verseket írt, s még nem volt húsz éves, mikor 
2012. február 2-án. megjelent első kötete, amely már jelezte, hogy nagy 
A bírónő a családjog témakörében egyéniség készülődik elfoglalni a számára rendelt teret az 
tartott előadást és ezt a nem egyszerű irodalomban. 
témát olyan világosan, közérthetően Nehéz alkotó út az övé, mindenért keményen meg kellett 
taglalta, hogy még véletlenül sem harcolnia, mint a fűszálnak, mely a legmostohább talajból is 
terhelte hallgatóságát a szokásos jogi ki kell, hogy sarjadjon. Nem véletlenül említem a fűszálat.  
szóhasználattal.  Az életközösségek Ahogyan az anya-motívum 
megszokott problémáiról szólt, a végigvonul líráján, úgy a fű, a 
felbomló családokban előforduló jogi nehézségekről, a fűszál is folytonosan ismétlődő 
gyermekekkel kapcsolatos megoldandó helyzetekről, a jelképe az életnek, a megmaradás-
családnak, mint vagyonközösségnek megoldást igénylő és nak, a túlélésre törő, ősi 
eldöntendő gondjairól. Megértést segítő példákkal akaratnak. Ám magában hordja 
színesítette a szabályok ismertetését. A hallgatóság aktívan az elmúlás ígéretét is, ahogyan az 
részt kért az előadásból: sok kérdést tettek fel, s a bírónő Egy pohár fű kötetcím is egyszerre 
mindegyiket megválaszolta. Tanácsokat adott olyan hirdeti az életet, s példázza az 
esetekben is, amikor a kérdés nem tartozott szorosan az ő elmúlást is. 
szakterületéhez. Elmondta, hová forduljanak jogorvos- A költőnőnek eddig tizenkilenc 
latért a kérdezők, mely szolgáltatás vagy szociális szervezet könyve jelent meg, most készül egy esszékötet, mely talán 
tud segíteni az adott helyzetben. Repült az idő, s az előadás egy kerek évforduló mérföldköve lesz. Hangjátékok, 
végén még néhányan négyszemközti beszélgetésre is mélyen szántó irodalmi riportok jelzik pályáját sőt: egy 
félrevonták az előadót, mert nem akarták a nyilvánosság elé bábjáték, hiszen a Kolibri Bábszínháznak is dolgozott 
tárni a személyes problémájukat, így a könyvtár zárásáig sokáig. Az elmúlt év végén filmre is vitték egyik munkáját, s 
nyúlt az esti beszélgetés, faggatózás. a forgatás az otthoni körülmények között zajlott, 
Nagyon elégedetten távozott mindenki és többen kérték, Erdélyben. 
ha lesz rá mód, máskor is hívjuk meg a jogásznőt, mert Kolozsvár jelenti számára az otthont mind a mai napig, s aki 
szívesen kérdeznének tőle más alkalommal is, hiszen ennyire kötődik az otthonához, annak különösen nehéz 
tanácsai megvilágították a terepet a jog sokak számára megválnia a szülőföldtől, engedni a muszáj parancsának, 
nehezen követhető útvesztőjében.  más otthont keresni, a túlélésért. Választhatott: elmegy és 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) tovább él, vagy a kisebbségi sorsba belepusztul. Nem 
mindenki képes egész életében ellenállóként, a hatalommal 

A fűszál ereje küzdve megmaradni. Elsorvad az alkotóerő és elfásul a 
lélek. Balla Zsófia alkotni, továbbadni és kiteljesedni akart, 
a folyamatos küzdelemben való elsorvadás helyett. Nem „Nagyon sajnálom, hogy nem tudok rajzolni, mint Goethe, 
döntött rosszul, mikor áttelepült Magyarországra. Itt, ha s csak szóval festhetem le, amit látok” - sóhajtott fel Balla 
nehezen is, csak saját erejére, tehetségére támaszkodva, Zsófia költő, szerzői estje végén a tatai Móricz Zsigmond 
utat, teret talált magának. A kitüntetések, díjak sem Városi Könyvtárban, február 8-án. Vitába szállok ezzel, 
maradtak el, és reméljük, még sokáig alkot, minden olvasó nem biztos, hogy ez hátrány. Az alkotó törekvése a pontos, 
ember örömére.tömör megfogalmazásra, számunkra - befogadók számára - 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)egy haiku tömörségű gondolat-koncentrátumot ered-
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A családunk könyvtára – Az új rend fizikai erejének köszönhető. Sajnos ez még nem az épületre, 
hanem a belső, ízléses elrendezésre, új, világos terek 

Sikerrel zárult a tíz alkalomra tervezett családi program- kialakítására vonatkozik. Reméljük, a modern elvárásoknak 
sorozat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban, Tatán. megfelelő, az olvasói igényeket kielégítő új könyvtárépület 
A családunk könyvtára című rendezvényre összességében felépítése sem várat már sokáig magára!
háromszáznyolcvanöten jöttek el, és ebből háromszáz- Programunk a TÁMOP-3.2.4-08 jelű Európai Uniós 
hatan be is iratkoztak. Bizony nagy utat járt be könyvtárunk támogatással valósulhatott meg.
az elmúlt több mint egy évben, vagyis 2010 novemberétől Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)
2012 februárjáig. 
Amikor elindítottuk ezt az olvasótoborzó programot, még 
a színcsíkos kölcsönzési rendszert alkalmaztuk. Az olvasók Pardaviné Horváth Zsuzsanna képei
négy tikettel kölcsönözhették ki a maximum hat könyvet. 
Kölcsönzéskor a könyvtáros kivette a könyvből a P. Horváth Zsuzsanna amatőr festőművész művei tekint-
kölcsönző kártyát, ezek mellé kerültek a tikettek az olvasó hetők meg a József  Attila Megyei Könyvtár folyóirat-
számával, aláírásával.  Ez a kölcsönzési rendszer csak arra a olvasójában. A képek nemcsak változatos technikával 
kérdésre adott választ, hogy egy olvasó mely könyveket készültek, hanem témájukat tekintve is sokszínűek. A han-
kölcsönözte ki, de arra nem, kinél van egy bizonyos könyv, gulatos kiállítás március 18-ig várja az érdeklődő olvasókat.
és mikor hozzák vissza. Az audiovizuális, azaz az AV tagsági A tárlatról és a festészetről így vall P. Horváth Zsuzsanna:
érvényességét – amivel a DVD-ket, CD-ket kölcsönöz- „Nagy öröm számomra, hogy a József  Attila Megyei 
hették -, még egy kártyácskán rögzítettük. Könyvtárban állíthatok ki, hiszen nyolc évesen ez volt az 
Hogy mi minden változott az elmúlt másfél évben? 2011. első, a nagybetűs KÖNYVTÁR az életemben, amelybe 
november elsejétől elérhető online katalógusunk az beiratkoztam. A könyvekhez mindig is különleges 
interneten keresztül. 2012 januárjától átálltunk a kapcsolat fűzött, hiszen az olvasás a rajzoláshoz hasonlóan 
számítógépes kölcsönzésre, a TextLib integrált könyvtári egy olyan eszköz, amelynek a segítségével bármikor ki 
rendszer segítségével. Ezáltal a kölcsönzéshez kapcsolódó tudok lépni a saját életemből, felül tudok emelkedni a 
folyamatok felgyorsultak, a könyvtár dokumentumai hétköznapi problémákon, a gazdasági válságon, a politikai 
között naprakészen és pontosan lehet keresni, a csatározásokon, és a képzelet szárnyán új dimenziókat 
kölcsönzésekről való tájékozódás is leegyszerűsödött. A fedezhetek fel, élhetek át.
különböző kölcsönzési határidőket könnyű követnie az Úgy gondolom, a képeket alkotó emberek agya egy kicsit 
olvasóknak, mert egy blokknyomtató segítségével listát másként működik, egy kicsit más rugóra jár, mint a 
adunk a kölcsönzött dokumentumok címéről és többségé. A világ számomra színekből, érdekes 
határidejéről. Az előjegyzések várakozási ideje jelentősen formákból,árnyékokból és fényekből épül fel, amelyekre 
rövidült, hiszen a számítógép automatikusan figyelmezteti gyerekkorom óta újra és újra rácsodálkozom. Bár nem a 
a könyvtárost, erre a dokumentumra már várakoznak. Az új művészetből élek, hiszen a rajzzal és a festészettel 
könyvtártagsági kártya vonalkódos, küllemében esztétikus, amatőrként csupán a szabadidőmben foglalkozom, mégis 
több információt tartalmaz elődjénél. Az AV tagságot a időről-időre muszáj elővenni a rajzeszközeimet, mert e 
megfelelő állomány beállításával már számítógépen nélkül hosszú távon nem tudok létezni.
rögzítjük. Talán szigorúbbak lettünk a késedelmi díjakat 16 éves korom óta tagja vagyok a tatabányai Bányász 
illetően, hiszen azt már nem mi, hanem a TextLib számolja Képzőművész Kör közösségének, amely az egyéni 
ki, de bízunk benne, hogy olvasóink elfogadják az új rendet, fejlődésem szempontjából nagyon fontos szerepet töltött 
cserébe a sok új szolgáltatásért. és tölt be az életemben. Különösen sokat jelentenek 
Mindezekhez már csak üde színfoltként járult a könyvtár számomra a hangulatos nyári művésztelepek, amelyeknek 
küllemében való megújulás, amely a könyvtárosok értékes barátságokat, természet közeli élményeket és sok-
kreativitásának, összefogásának és nem utolsó sorban sok képem megszületését köszönhetem.
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Korábban főként pasztellkrétával dolgoztam, de az utóbbi Kiállítások
időben szívesen kirándulok a tollrajz és az akrilfestészet „Rendszeresen részt veszek a tatabányai Bányász Képző-
világába is. Mindegyik technikát másért szeretem. A művész Kör tárlatain.
pasztellel gyönyörű, puha, kevert színhatásokat lehet elérni. Barátaimmal több közös kiállításom volt:
A toll egy „varázspálca”, amelynek a segítségével a maga 2001. Tatabánya, Keri Galéria (Nagy Edit, Hervainé 
részletességében, plasztikusságában egy párhuzamos Orcsik Judit és Grósz Róbert társaságában);
valóság bontakozik ki a papíron. Az akrilfestés pedig az 2001. Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ 
erőteljes színekkel, az elnagyolt, durva, rusztikus (Hervainé Orcsik Judittal és Nagy Edittel közösen);
ecsetkezelés lehetőségével ragadja meg a fantáziámat. 2007. Tatabánya, Kék Kávézó (Nagy Edit és Berecz 
A Könyvtár/Képtár jelenlegi mini tárlata némi ízelítőt ad az Krisztina társaságában);
eddigi munkáimból, amelyekkel remélem sikerül 2009. Tatabánya, Városi Könyvtár (Berecz Krisztinával 
felkeltenem a könyvtárlátogató közönség érdeklődését.” és Hervainé Orcsik Judittal közösen).

Az Amatőr Artium 2009-es és 2011-es megyei tárlatára 
beválogatták egy-egy képemet.”

Buli után
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Marosfalvi Imre Enrico volt a József  Attila Megyei sokszor negatív érzelmekkel és gondolatokkal pusztítva 
Könyvtár vendége testünket. Csak a múltra vagy a jövőre koncentrálunk, és ez 

nem engedi meg számunkra a jelen legteljesebb át- és 
2012. január 30-án új élményekkel és/vagy tudással a megélését. Természetesen a ráhangolódás a jelenre, s ezzel 
tarsolyában távozhatott a József  Attila Megyei Könyvtár egyidejűleg önmagunk spirituális megtalálása, öntudatra 
Az  van, amire figyelsz című rendezvényéről az érdeklődő. ébredésünk, tanulható. Ennek egyik eszköze lehet a 
Igen, valószínűleg mindenkire másképpen hatott meditáció.
Marosfalvi Imre Enrico, zenei médium előadása, de Az este második felében a meditációban rejlő lehetőségeket 
biztos, hogy a hatás senkinél sem maradt el. is megtapasztalhatta a hallgatóság. Elcsendesült, elsötétült 
Volt, aki a csodálatos hegedűzene hallgatásától töltekezett a könyvtár olvasóterme, és megszólaltak Marosfalvi Imre 
fel, s bizonyára voltak olyanok is a közönség soraiban, akik Enrico muzsikájának hangjai: hegedűje segítségével 

közvetítette a „most”, a „jelen” információit az 
előadóművész. A szárnyaló dallamok hullámain 
bocsájthattuk el magunktól negatív gondolatainkat, s 
fogadhattuk be a pozitív, konstruktív, teremtő érzéseket.
A meditációból nemcsak ízelítőt kaphattunk, hanem 
kellően hosszú időt tölthettünk e kellemes, kollektív 
utazással, lelki tisztulással.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

kellően rá tudtak hangolódni a közös meditációra, mely 
után felfrissülve, megnyugodva, a negatív gondolatoktól 
megtisztulva folytatták estéjüket s életüket. Sőt, aki igazán 
fogékony volt az égi információk befogadására, új 
ismereteket is megtudhatott Enrico közvetítésével.
De lássuk csak sorrendben az este történéseit! Az előadó, 
Marosfalvi Imre Enrico számokban kifejezhető életrajza a 
következő: 50 éves hegedűművészi pályafutása során 30 
évig volt zenetanár. 8 évig szólistaként muzsikált a Magyar 
Rádiónál. 15 éve gyakorolja a spirituális tudatosságot, és 5 
éve zenei médium. Feladata, hogy közvetítse az égiek 
üzenetét, a zene eszközével közöljön spirituális 
információkat, tanfolyamok segítségével vezesse rá az 
érdeklődőket a „jelenben levés”, önmagunk jelenben való 
létezésének tudatos megtapasztalására. Erre utalt az 
előadás címe is: Az van, amire figyelsz.
Megtudhattuk, milyen veszélyekkel jár, ha nem 
koncentrálunk a jelen tudatos, teremtő megélésére. Ekkor 
az egónk veszi át felettünk az irányítást, érzelmekkel, 
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Szívvel, lélekkel azáltal, hogy a szennyvízből a hormonokat nem tudják 
avagy Harmóniában a természettel s önmagunkkal kiszűrni; bizonyos ételek feketelistára kerülnek, majd 

rehabilitálják őket (lásd a tojás és koleszterin esete) stb.
Az Öko-esték programsorozat- Ebből, egy ügyes átvezetéssel – miszerint elődeink már 
ban, február 20-án Papp Lajos tudták mindezeket s eszerint élték életüket – eljutottunk 
szívsebész professzor volt a magyarságunkhoz, az előadás – hatványozottan – magyar 
vendégünk. szívvel és magyar lélekkel folyt tovább.
Bár nem először fordult elő, Papp Lajos szerint (is) hálát kell adnunk azért, hogy 
hogy a befogadóképességünk magyarnak születtünk, s ide, a Kárpát-medencébe, s hogy a 
határán mozgott a közönség páratlanul gazdag, egyedülállóan logikus, és a lehető 
létszáma, ezúttal olyan hatalmas számú érdeklődő érkezett, legősibb nyelvet, a magyar nyelvet beszéljük. Véleménye 
hogy rendkívüli megoldáshoz kellett folyamodni: szerint, ez utóbbinak köszönhető, hogy annyi géniuszt 
a gyermekkönyvtárba „szorulók” (ahol még – csillár híján – adtunk a világnak. 
a polcokon is lógtak) a technika segítségével láthatták s Előadása végén egy merőben szokatlan kéréssel fordult 
hallhatták az előadást. hallgatóságához: kérte, hogy ne tapsoljuk meg, mert a 
Az első gondolat, amit Papp Lajos megfogalmazott, hogy „tartalmas csönd, sokkal többet mond”… 
szívsebészként, a műtőasztalnál állva számtalanszor jutott Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)
eszébe: „van-e joga ahhoz, hogy leállítsa egy ember szívét”, 
kivált annak tudatában, hogy tisztában van vele, nem 
minden esetben képes újraindítani azt.  Szép és félelmetes 
gondolat, ahogy az is, hogy – legalábbis szavaiból ez derült 
ki -, ez utóbbi eseteket tartja nyilván szám szerint, annak 
ellenére, hogy elenyésző a sikeres operációkhoz képest. 
Hiszen ez mind-mind EGY emberi élet volt… Erről 
óhatatlanul is eszembe ötlött, hogy „a tudás hatalom”… de 
rendkívüli felelősség is, amihez ha 'szív és lélek' társul, az 
már komoly teher!
Az orvosi esetekből, tudományos és kutató munkáiból, 
tehát pályafutásának különböző állomásain szerzett 
tapasztalataiból – ha szabad ezt így leegyszerűsíteni – egy 
alapvető következtetést vont le: a természet rendjébe nem 
szabad beavatkozni, mert annak mindig visszafordíthatat-
lan és egyértelműen káros következményei lesznek, 
melyeket viselni kell, s melyek dominóelven működnek.
Ezeket a gondolatokat egyszerű, hétköznapi példákkal 
illusztrálta, és sajnos le lehetett vonni a következtetést, hogy 
a természet rendjébe való beavatkozások túlnyomó része 
üzleti érdek, felelőtlenség vagy éppen tudatlanság hatására 
történik.
Íme, néhány ezekből a hétköznapi példákból: 
„túlsterilizált” környezet; ha a lázunkat csillapítjuk, azáltal 
valójában szervezetünk természetes és hatékony 
védekezőmechanizmusát csillapítjuk(!);  a női hormonális 
fogamzásgátlók a férfiaknál sterilitást eredményezhetnek 
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Könyvadomány Újabb helytörténeti füzetek Dorogon

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtárat és a 2012 februárjában mutatták be a Dorog Város Bará-
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetét 140 új tainak Egyesülete gondozásban megjelent, Dorogi Füzetek 
könyvvel ajándékozta meg a Rákóczi Szövetség országos 41. és 42. kötetét. A könyvbemutatót az Arany János 
szervezete. Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában Kovács Lajos 

egyesületi elnök nyitotta meg.

Megbocsátottak…
Játszótársak Oroszlányban

A nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ és 
Könyvtár egész februárban elengedte a lejárt határidejű A szerző, Lázár Katalin dráma-
kölcsönzések késedelmi díjait. pedagógus mutatta be Játszótárs 2. 

című könyvét 2012 februárjában a 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár-

Dolák-Saly Róbert Esztergomban ban. Közreműködött Levente 
Péter, Török György és a József  

A Helischer József  Városi Könyvtár ven- Attila Általános Iskola tanulói.
dége volt 2012. február 13-án Dolák-Saly 
Róbert.

TÁMOP-záró Esztergomban

Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtár 
Író-olvasó találkozó Bakonysárkányon sikerrel zárta TÁMOP-pályázatát 2012 februárjában. 

Halmos Antal repülőmérnök- és közgazdász szakember, 
világutazó filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolóját TextLib-konferencia Tatán
hallgathatták meg az érdeklődők 2012. február 20-án a 
Községi Könyvtár irodalmi klubjában. 2012. február 20-án országos TextLib-konferenciára 

várták a szakembereket a szervező Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár munkatársai.

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden
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