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A magyarság helye és szerepe a 

korszakváltásban – Balogh Béla 

előadásáról 

 

Feketsné Kisvarga Anita 

 

Megszokhattuk már, hogy a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár Öko-esték 
rendezvénysorozata keretében gyakran 
hallhatunk az ezotéria területéről érkező 
előadókat. Ezúttal Balogh Béla spirituális tanító 
volt a vendége a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtárnak 2015. február 23-án.   

 

Balogh Béla tatabányai előadására  

kilencvenen voltak kíváncsiak 

Nász János, az Öko-esték könyvtáros-
házigazdájának bevezető szavai után Balogh 
Béla azzal kezdte prezentációját, hogy 
megmagyarázta, milyen korszakváltásra utal 
előadása címe. A Föld tengelye precessziós 
mozgást végez, vagyis forgástengelye a 

forgatónyomaték hatására elmozdul. E mozgás 
következtében 2650 évente kezdődik egy-egy új 
korszak a Föld életében. Most, - Atlantisz után, – 
ismét lehetőség nyílik a Földön megteremteni az 
Aranykorszakot, a béke, a harmónia, az egészség 
és a bőség korszakát. Hogyan lehet ezt az érát 
megteremteni, és milyen szerepe lehet ebben a 
magyarságnak? Ezt vázolta az előadás. 

A kérdések megválaszolásához mindenekelőtt 
materialista világképünkkel kell szakítanunk – 
hívta fel a figyelmet az előadó. Ehhez érdemes 
figyelembe vennünk, hogy Univerzumunk 
mindössze 4%-a megfogható, anyagi, 96 %-a 
viszont a megfoghatatlan, szellemi világhoz 
tartozik. És még a materiális világban is vannak 
olyan produktumok, melyek keletkezése, 
funkciója a tudomány hivatalos álláspontja 
szerint megmagyarázhatatlan.  

Miért van akkor szükség ezeknek a hiányos 
tudományos magyarázatoknak a köztudatban 
tartásához? Balogh Béla szerint azért, hogy az 
emberek félelemben és tudatlanságban éljenek. 
A félelem értékrendbeli válsághoz vezet, 
melyben nem a hagyományos értékek 
megragadása, a család, a nemzet szeretete, a 
Teremtővel való kapcsolattartás, hanem a 
pénzszerzés, a hatalom birtoklása, mások 
kizsákmányolása a cél. 

Ha megpróbálunk szakítani az iskolában belénk 
sulykolt evolúció-elmélettel és materialista 
világszemlélettel, akkor egyrészt 
megmagyarázhatókká válnak olyan kísérleti 
eredmények és jelenségek, melyek eddigi 



tudásunkkal felfoghatatlanok, másrészt 
befogadóivá válunk néhány, a közgondolkodás 
szerint „meredeknek” számító gondolatnak: 

1. Az ember élete nem a születéssel 
kezdődik, és a halállal végződik. Az 
ember él és létezik a fizikai test 
megszületése előtt és után is. Az élet 
örök. Az ember teremtett és teremtő 
energialény. Ha ez tudatosul bennünk, 
megszabadulhatunk félelmeinktől is. 

2. Az Univerzum nem anyagi jellegű, 
hanem hullámtermészetű. 

3. Az Univerzum örökmozgó. 
4. Az evolúció csak fejlesztés. 
5. Az ok-okozati törvény következtében 

minden momentum az életünkben 
általunk teremetett és befolyásolt.   

Tudnunk kell, hogy az emberiség által olyan 
régóta áhított Aranykorszakot nem készen fogjuk 
kapni, hanem meg kell teremtenünk. Ehhez a 
teremtő munkához azonban elsőként 
önmagunkat kell alkalmassá tennünk: testünk 
csakraközpontjait meg kell szabadítanunk a 
szabad energiaáramlást akadályozó gócoktól; 
meg kell tudnunk bocsájtani önmagunknak és 
másoknak; „belső rendrakást” kell végeznünk 
mindenekelőtt. Az előadó a teremtő munka öt 
lépésével is megismertette a hallgatóságot: 

1. Gondolj nagyot! 
2. Írd le! 
3. Írj le egy dátumot! 
4. Töltsd fel érzelemmel a gondolatot a 

vágyott cél elérése érdekében, és tarts ki 
legalább 21 napig! 

5. Ne add fel! 

Milyen kiemelkedő szerepe lehet ezen új 
világrend megteremtésében a magyarságnak? 
„Magor népe” Balogh Béla szerint a 
hagyományos értékeket vallja. Ennek 
bizonyságául elég elolvasnunk az 
Alaptörvényünk kezdő sorait, a Nemzeti 
hitvallást. Tudnunk kell, hogy ha konfliktusaink 
keletkeznek Európával, vagy nem vagyunk 
gazdaságilag sikeresek, az nem politikai vagy 
gazdasági okokkal magyarázható, hanem 

értékrendbeli, gondolkodásmódbeli különböző-
ségekkel. A sokrétegű jelentéssel bíró magyar 
nyelv is bizonyítéka annak az egyedi és gyakran 
ösztönös tudásnak, mely képessé teszi a 
magyarokat az új értékrend felé nyitásra és 
annak megértésére. Ez az a muníció, mely 
minket kiemelt szerephez juttathat egy új 
korszak megteremtésében, és ezek a tényezők 
magyarázzák, hogy miért nem találja a helyét a 
világban Magor népe – zárta előadását Balogh 
Béla. 

 

Balogh Béla 

 

 

Az előadás után került sor az előadó könyveinek 

dedikálására és egyéni kérdések megválaszolására. 

 

A fotókat Török Csaba készítette. 



Szülinapi könyvtár-túra 

 

Nagy Edit 

 

Tavaly egy fiatal, lelkes olvasónk, Nagyné 

Hegedűs Szandra megálmodott egy 
könyvajánlós, beszélgetős közösséget: egy 
olvasóklubot. Kezdeményezését a könyvtár 
vezetése örömmel befogadta, így alakult meg a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtárban az 
Olvasólámpa klub.  

Klubtagjaink inkább az idősebb korosztály 
képviselői, de néhány huszonéves is rendszeres 
látogatója a foglalkozásoknak. Szerencsére a 
korkülönbség szemmel láthatóan senkit sem 
zavar, a taglétszám lassan, de biztosan nő. 
Havonta egyszer, általában minden hó második 
hétfőjén jövünk össze másfél órára. 
 

 

Az olvasóklub jelképét ábrázoló lámpát Antal László 

ötvös iparművész tervezte 

 
Február 9-én, a klub egyéves születésnapján - a 
zord idő ellenére - 16-an látogattak el hozzánk, 
hogy együtt ünnepeljünk. Könyvtár-túrát 
szerveztünk nekik. 

Ráhangolódásként a 0-3-as osztály szakkönyveit 
böngésztük, majd Kissné Anda Klára, a 
tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője 
röviden felvázolta az ETO logikáját.  

Kis könyvtártörténeti bevezető után Petényi 

Erzsébet kolléganőnk végigkalauzolta az olvasó-
klubosokat a könyvtár Fő téri épületén. A 
tömörraktártól az igazgatói irodáig minden 
helyiségbe bekukkanthattak. Mindenki nagyon 
élvezte az idegenvezetést, csodálkoztak, hogy a 
könyvtárosok mennyi mindennel foglalkoznak. 
Van, aki közel 50 éve könyvtártag nálunk, de a 
belső tereket még sohasem látta. Nagy örömmel 
fogadtuk, hogy ezúttal a helyi televízió és rádió 
is képviseltette magát. 

De miért is hagytuk el a járt utat és a 
szépirodalmi polcokat? 

Részben azért, mert azt tapasztaltam, hogy amíg 
egy adott könyv az újak között van, addig 
kelendő, később szinte „elsüllyed” a saját 
szakjában. Másrészt olvasóink is gyakran 
csodálkoznak rá, hogy egyes könyveket, pl. 
útleírásokat, életrajzot, a szakirodalomban 
találnak. 

Mivel a tavalyi foglalkozások úgyis a szép- és 
szórakoztató irodalom jegyében teltek, idén 
három alkalommal – elsőként februárban –  a 
szakirodalom világába kirándulunk. Nem titkolt 
célunk volt, hogy a klubtagoknak megmutassuk: 
a könyvtár másik felében is lelhetnek kedvükre 
való olvasmányokat. 

 

 

Könyvtár-túra a kulisszák mögött 

Fotó: Nagy Ádám 



Kiállítások a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban januártól 

márciusig 

Nagy Edit 

Fő téri könyvtárunk Könyv-Kép-Tár galériájában 
idén elsőként Fink Adrienn mutatkozott be 
„Portrévariációk” címmel. Noha elég beszédes a 
cím, annyit még hozzátennék: a falakról 9 
világhíresség arcképe nézett le ránk egy hónapon 
keresztül. Adrienn  – mint oly sokan mások – 
gyerekkora óta rajzol, de igazán sikeres portrékat 
azóta készít, amióta elvégzett egy jobb 
agyféltekés tanfolyamot. Bemutatkozó 
szövegében így ír: „Számomra ez az egyik 

legfontosabb dolog: létrehozni, alkotni, és az a 

meglátásom, hogy ez tetszik az embereknek. 

Mindenki szereti a művészetet!” 

 

Gandalf. Fink Adrienn grafikája 

 

Márciusban Bócsó Rozália akvarell technikával 
készült, nyáridéző tájképeit láthatják a 
könyvtárlátogatók. Rozália bemutatkozásában 
elárulta, hogy 1978-óta dolgozik a megyei 
kórház koraszülött osztályán, hivatása szerint 
tehát nem kapcsolódik a képzőművészethez, 
mégis: az alkotás egész eddigi életében elkísérte. 
Vonzódik a régi, hagyományos témákhoz, 
amiket tollal, pasztellel, akvarellel, akrillal örökít 
meg, de készít mandalákat is. Témái 
változatosak, egy a közös bennük: valamennyi a 
számára értékeset, szépet, érdekeset jeleníti meg. 

Festményei április 3-ig láthatóak a Fő téri 
könyvtárban. 

Február közepétől Lőrincz Szandra belső 
késztetésű rajzait láthattuk. A tatabányai 
születésű grafikus az oroszlányi Lengyel József 
Gimnázium két éves továbbképző szakán 
sajátította el a rajzoláshoz szükséges ismereteket. 
Szürreális alkotásai szimbolikus jelentésűek, 
művein a formák és színek szinte kavarognak. 
Kedveli a mozgás megjelenítését, képeit 
jellegzetes emberalakok és apró formák töltik ki. 
Művei sajátos belső kommunikációról mesélnek. 

Népház Úti Fiókkönyvtárunkban január 16-án 
Szabóné Mákos Margit kiállítását nyitottuk meg. 
A rendezvény Dr. Voit Pál igazgató 
köszöntőjével kezdődött, majd Könye Melinda 
előadásában meghallgattuk a Macskák c. musical 
egyik betétdalát. A képek értékelését, és a meg-
nyitóbeszédet Papp Albert festőművész tartotta. 

 

A gótika ihlette. Szabóné Mákos Margit alkotása 

Az alkotó bemutatkozásából megtudhattuk, hogy 
mindig is vonzódott a különféle művészetekhez: 
fiatal korában táncolt, színészkedett, verseket írt, 
és adott elő, ennek ellenére nem lett hivatásos 
művész. Az élet úgy hozta, hogy más 
szakterületen kellett helytállnia. 41 évig 
dolgozott a villamos energia iparágban, 2011-
ben gazdasági igazgatóhelyettesként ment 
nyugdíjba. Felelősségteljes munkája mellett 
szinte minden nap szakított időt a festésre. 
Kísérletező alkat, sokféle technikát kipróbált. 
Március 3-ig tartó kiállításán utazásait, belső 
világát, gondolatait láthattuk. Az említett képek 
akril, akvarell, selyem, kollázs és monotípia 
technikával készültek. 



Internet Fiesta 2015.  

Pohner Lászlóné, Szilassi Andrea 

Az Internet Fiesta az internetkultúra 
népszerűsítését szolgáló világméretű 
programsorozat. Kezdeményezője az Internet 
Society néven 1992-ben alakult szervezet. ( 
http://www.internetsociety.org/ ) A nemzetközi 
bizottság székhelye Párizsban van. A fesztivált 
hagyományosan minden év márciusában 
rendezik meg. Évről-évre más-más területet 
helyeznek fókuszba az online szolgáltatások és 
egyéb lehetőségek közül a világhálót használók 
számára. Idén Környezetünk és családunk az 

interneten volt a rendezvények mottója. 
Általános cél, hogy minél szélesebb körben 
megismertessük helyben a kapcsolatteremtés 21. 
századi eszközeit és különféle módjait. 
Magyarország az elsők között, 2000-ben 
kapcsolódott az Internet Society eseményeihez.  

A hazai IF programok szervezője az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség, a lebonyolítást pedig a 
kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár 
koordinálja. Az eseménysorozat apró ajándékai 
és a plakátok a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásának köszönhetően jutnak el a 
regisztráló szervezetek számára. Különös módon 
idén egyedül a JAMK regisztrált eseményt a 
Fiestára Komárom-Esztergom megyéből, habár 
országszerte idén is bőséges volt a kínálat 

rendezvényekből.  A tatabányai program idén is 
a NetNagyi klub keretei között zajlott a Népház 
Úti Fiókkönyvtárban. Ezúttal azonban ‒ váratlan 
körülmények következtében ‒ teljesen át kellett 
szervezni az előadásokat az esemény előtt három 
nappal, és más segítő közreműködőket kellett 
találni. Ennek oka, hogy Szilassi Andrea volt a 
tervezett előadó, de váratlan betegsége miatt nem 
tudott részt venni az eseményen. Az utolsó 
napokban is sikerült azonban önkéntes előadókat 
toborozni a klub tagjai közül.  

A NetNagyi klubot Pohner Lászlóné nyitotta 
meg, aki a rendezvény háziasszonya és 
technikusa is volt ez alkalommal. A vendégek 
köszöntése után Csáki István mutatott be érdekes 
és hasznos alkalmazásokat, valamint rövid 
bemutatót tartott munkáiból Kaleidoszkóp 

technikai érdekességekből címmel. Szünet után 
Szekér Józsefné következett. Előadásának címe: 
Kapcsolatban a család - Képes angliai úti 

beszámoló volt. Hangulatos és értékes 
élménybeszámolóját még a rendelkezésre álló 
időn túl is szívesen néztük és hallgattuk volna. 

A két téma között a szokásos vendéglátás 
keretein belül alkalom nyílt az előadókkal és 
egymással az eszmecserére. Öröm volt újra 
megtapasztalni a közösségben rejlő erőt, a 
netnagyi csoport segítőkészségét, amely nélkül 
ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. 

 

A fotókat Pohner Lászlóné, Czeczon Lászlóné és Lődi Ferencné készítette. 
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Évszakok az érzelmek tükrében – 
vers- és prózaíró pályázat 

Makuvek Nóra 

A könyvtár január második felében hirdette 

meg a fenti című vers- és prózaíró pályázatát. 

12 és 19 éves kor között volt lehetőség 

jelentkezni, négy – két vers- és két prózaíró – 

kategóriában.  

Örömmel vettük a nagy érdeklődést, összesen 19 
pályamű érkezett 14 tollforgató diáktól. A 
március 4-én sorra kerülő eredményhirdetésen a 
legjobb írások beküldőit könyvjutalommal 
díjaztuk. A sikeres fogadtatásnak köszönhetően a 
könyvtár jövőre is meghirdeti a pályázatot. 
 

 

 

Makuvek Nóra átadja a jutalmat az egyik díjazottnak. 

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Biblioterápia Bartos Évával 

 

Makuvek Nóra 

2015. február 25-én biblioterápiás foglalkozást 
tartott a könyvtárban Bartos Éva, az Országos 
Széchényi Könyvtár munkatársa, biblioterapeuta. 
A résztvevők megismerkedhettek a módszerrel, 
és betekintést nyerhettek egy terápiás óra 
programjába.  
 

 

Kollár Noémi és Bartos Éva. 

 Fotó: Goldschmidt Éva 

A bemutatkozásnak része volt, hogy felidézték a 
könyvekkel való ismerkedésük időszakát, és első 
olvasmányélményüket. Ezek után 
megmozgathatták fantáziájukat, melyben játékos 
kártyák voltak segítségükre. Érdekes volt 
megtapasztalniuk, milyen könnyen összeáll egy 
történet saját képzeletviláguk és a képek 
találkozásával.  



Befejezésként mindenki felolvasott egy 
szöveget, mely az olvasás és ember kapcsolatáról 
szólt. Erről aztán lehetett beszélgetni, 
megismerhették a résztvevők egymás élményeit, 
álláspontját. 

A könyvtár a jövőben egy széleskörű, 
biblioterápiával foglalkozó előadást szervez, 
melynek keretében a tatai nagyközönség is 
megismerheti a módszer lényegét.  

 

Klasszikus és mégis modern 

Petrozsényi Eszter 

 
Erőteljes hangzású, klasszikus műveltségen 
alapuló, hittel átszőtt költészet Petrőczi Éváé. 
Vele ismerkedhetett meg a tatai közönség 2015. 
március 4-én a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban, a Könyves Szerda sorozat aktuális 
rendezvényén. 

Beköszöntőként kedves gesztust tett 
városunknak: felolvasta több, Tatához kötődő 
versét, jelezve ezzel, hogy nem először járt 
nálunk. Személyes benyomásokat idézve kötötte 
össze az idézett verseket, rávilágítva ezzel azok 
lényegére.  Beszélt életéről, a gyermekkor, 
ifjúkor érintésével pedig külföldi élményeiről, 
közben sorra hangzottak el a mértéktartó, szinte 
szűkszavú, gyakran humorral fűszerezett 
költemények. Megható volt látni, hogy néha egy-
egy emlék, vagy éppen az olvasott mű, miként 
csalt könnyeket nem csupán a közönség, hanem 
az alkotó szemébe is. A hallgatóságot nem kellett 
sokat biztatni: sorra tették fel kérdéseiket, és a 
vendég versekkel válaszolt azokra. Részletesen 
bemutatta legfrissebb kötetét, mely Szürkeháj 
címmel jelent meg, felidézve belőle a prózai 
részeket rendre megtörő verseket.  

Dedikálással ért véget a hangulatos este. Sok 
tatai lett gazdagabb Petrőczi kötettel ezen a 
napon. 

 

 

Petrőczi Éva és Petrozsényi Eszter.  

Fotó: Makuvek Nóra 
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Könyvtári beszélgetések  

Kovátsné Várady Eszter 

Kobzos Kiss Tamás Kossuth-díjas és Liszt 
Ferenc-díjas énekes, hangszeres zenész, 
zenetanár február 2-án volt könyvtárunk 
vendége. 

 

Kobzos Kiss Tamás. Fotó: Nyári Andrea 

Zongorázni, majd magánúton gitározni tanult 
egyetemi évei alatt (debreceni KLTE 
kutatóvegyész szak). A Főnix színjátszó 
együttes, majd a Délibáb népzenei együttes tagja 
lett, s az ének mellett több hangszeren is 
megtanult játszani (citera, koboz, brácsa, tekerő, 
reneszánsz lant, török saz). Több tanulmányt írt a 
népzenetanítás témakörében, előadásokat tartott, 
konferenciákat szervezett. 2007-ben a Magyar 
Művészeti Akadémia tiszteleti tagja, 2012-ben 
levelező, 2013-ban rendes tagja lett. 

Garamvölgyi László volt a könyvtár vendége 
február 16-án. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
kommunikációs vezetője kissé elvont elmélettel 
kezdte a beszélgetést. Beszélt az evolúcióról, az 
emberi agy kialakulásáról, arról, hogy genetikai 
vizsgálatok bizonyítják, hogy a mai ember mind 
agykapacitását, mind fizikumát illetően rosszabb 
állapotban van, mint párezer éves őse. 

Garamvölgyi lehangoló állítása szerint a három 
emberi alaptulajdonság: az undor, a félelem és a 
harag szükséges a szelekciós folyamatban, 
helyesebben a túléléshez, a természetes 
kiválasztódáshoz – nem pedig a szeretet. Ez 
egyebek mellett magyarázatot ad világunk 
negatív történéseire. Garamvölgyi szerint 
„nincsenek amplitúdói a gonoszságnak”, vagyis 
az emberi gonoszság határtalan. Megtudhatta 
továbbá a közönség, hogy a média teljes 
agymosást képes az emberben végezni (bár ezzel 
nem hallottunk újat). Ez már nem a klasszikus 
média, mondta a kommunikációs vezető, ez az 
internet. Az internet veszélyesebb a mintegy 
hatvan éve elterjedt televíziózásnál, mivel 
interaktív. Bármilyen manipulációra képes. 
Hallhatott a közönség az internet-terrorizmusról 
is – bármilyen hajmeresztő, Mexikóban ember-
rablást is végeztek interneten keresztül. 
Megdöbbentő számadat is elhangzott: Európa 
huszonnyolc országa közül Magyarország az 
egyetlen, ahol a facebook felhasználók száma 
meghaladja az internetezőkét. A negatív 
kicsengés ellenére a hallgatóság sok érdekes 
feltevést, információt, gondolkodnivalót kapott 
ezen az estén a könyvtár rendezvényén, melyen 
ezúttal is szépszámú közönség – köztük számos 
fiatal – vett részt.  

 

Garamvölgyi László. Fotó: Nyári Andrea 



Köztünk élnek I. 

Kovátsné Várady Eszter 

Pusztaszeri Kornél színművésszel február 9-én 
találkozhattak az érdeklődők könyvtárunk 
olvasótermében. Az esztergomi születésű színész 
középiskolai tanulmányait szülővárosában 
végezte. Főiskola előtt néhány évig a 
Pinceszínházban játszott, 1985-ben végzett a 
Színház és Filmművészeti Főiskolán, azóta a 
Madách Színház tagja. Tehetséges 
karakterszínész, határozott érzékkel a groteszk 
iránt.  

 

Sinkó Gyula és Pusztaszeri Kornél. Fotó: Nyári Andrea 

Dr. Horváth Istvánt nem kell bemutatni az 
esztergomi közönségnek. Városunk jól ismert, 
tisztelt és kedvelt alakja ő, aki a könyvtárban a 
„Köztünk élnek” sorozat harmadik vendége volt 
február 23-án. A város területén és környékén 
számos feltárás vezetője a beszélgetés első 
perceiben személyes életének fordulatairól szólt 
Bánhidy Vajk kérdéseire, arról, hogy a történelmi 
környezet miként irányította már 
gyermekkorában érdeklődésének alakulását a 
régmúlt felé, és határozta meg pályájának 
alakulását. 1966-tól volt a Balassa Bálint 
Múzeum régésze, és már akkor mindent megtett 
– személyes fenyegetettséget is vállalva – , hogy 
az Esztergom föld alatti kincsei iránt közömbös, 
vagy a város épített múltját akár szándékosan 
semmibe vevő városvezetés ne tüntesse el 
végérvényesen múltunk felbecsülhetetlen értékű 
emlékeit. A beszélgetést a címzetes igazgató úr 
élvezetes előadással színezte a tőle megszokott 

szenvedélyességgel, hallatlan ismerettel az 
esztergomi vár és a Mattyasovszky bástya 
feltárásáról. A nagyszámú érdeklődő az idő 
előrehaladtával sem engedte el egykönnyen  a 
közkedvelt, nagy tudású régészt; számos 
kérdésre kellett még válaszolnia.  

 

Dr. Horváth István. Fotó: Nyári Andrea 

A beszélgetés végeztével pedig a vendéget 
nemcsak beszélgetőtársa, hanem a könyvtár is 
köszöntötte abból az alkalomból, hogy nevezetes 
dátumhoz érkezett: szép, kerek születésnapot 
ünnepelt épp a program előtti napon! Február 22-
én töltötte be Dr. Horváth István címzetes 
igazgató úr, Esztergom város díszpolgára, a 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének 
tulajdonosa a 75. életévét. Ezúton is, még 
egyszer boldog születésnapot, és további, áldásos 
tevékenységben gazdag életet kívánunk! 

 

Köztünk élnek II. 

Szűcs Katalin 

A „Köztünk élnek” című könyvtári sorozat 
március 10-ei vendége Dr. Osvai László főorvos 
volt, aki 1953-ban született Budapesten. A 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
szerzett általános orvosi diplomát 1977-ben, 
majd ez év októberében került Esztergomba és a 
kórház belgyógyászati osztályán kezdett el 
dolgozni. 1982-ben belgyógyászatból, majd 
1986-ban tüdőgyógyászatból szerzett 
szakképesítést. 1994-től az Esztergomi 
Tüdőgondozó vezetője.  



Sinkó Gyula kérdéseire válaszolva sok mindent 
megtudhattunk Osvai László gyermekkoráról, 
gimnáziumi éveiről, a fiatal szakmáját elkezdő 
orvosi évekről, valamint azokról a személyekről, 
akik meghatározták szakmai életútját. 
Tisztelettel és nagy szeretettel emlékezett meg az 
esztergomi kórház valamikori nagynevű 
orvosairól.  

 

Dr. Osvai László. Fotó: Nyári Andrea 

 

Eddigi publikációi: 

 
Az esztergomi Kolos Kórház építéstörténete 
1892–1902, 

Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház története 
1902–2002 

Szállási Árpád írásai két kötetben 
Orvostörténeti mozaikok két kötetben 

Kiadóként: Orvosportrék Esztergomból 1 és 2. 
címmel, és szerepe volt a Feichtinger Sándor 
doktor önéletírása c. kötet kiadásában 

Ő indította el a Kolos füzetek című sorozatot, 
melyben esztergomi orvosok életéről 
olvashatunk. Eddig hét szám jelent meg. 

A Kór-Lap 1991. január 1-én indult nyomtatott 
formában és 2003-tól az interneten érhető el itt: 
http://www.ekor-lap.hu/  

 

Könyvtári éjszaka felvidéki diákok 

részvételével 

 

Szűcs Katalin 

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtár 
lelkes könyvtárosai immár 6. alkalommal 
szervezték meg március 13-án, pénteken a 14 -18 
éves diákok számára a „Könyvtári éjszaka” című 
programot.  

A célunk nem volt más, minthogy a könyvek, az 
olvasás szeretete apropóján összehozzunk diákot, 
tanárt, könyvtárost és egy egész éjszakára 
belakjuk a könyvtárat. Az esztergomi 
középiskolásokon kívül rendszeresen részt 
vesznek a felvidéki diákok is az esten. Ez 
alkalommal a zselízi Comenius Gimnázium, a 
párkányi, valamint a révkomáromi gimnázium is 
képviseltette magát. Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a meglévő határon túli kapcsolatok ne 
csupán papíron / papírforma szerint létezzenek, 
hanem ténylegesen is működjenek. Ez 
számunkra különösen fontos. Ennek nagyszerű 
példája ez az éjszaka is, ahol a diákokon kívül a 
programok lebonyolítói között is voltak felvidéki 
tanárok. Ki kell emelni, hogy a párkányi 
kollégák mindig képviseltetik magukat, sőt idén 
a játékokban is részt vett az a lelkes párkányi 
könyvtáros kolléganő Erika Árendásová, aki 
ugyan csak „töri” a magyart. Takács Krisztina, 
párkányi tanárnő évek óta együttműködik a 
program lebonyolításában és az ő buzdítására 
idén Jankus Zsolt tanár úr is bevállalta az 
éjszakázást a zselízi gimnazistákkal.  

 

A vendégek ébren tartása érdekében játékos feladatokra 

is sor került. Fotó: Nyári Andrea 



A 12 órás program mindig különleges vendégek 
részvételével, játékos közösségformáló 
feladatokkal, jókedvű beszélgetésekkel, 
versekkel, könyvekkel gazdagítja a fiatal 
olvasókat. Igyekszünk évről évre színesebb, 
érdekesebb és vidámabb programot szervezni. 
Öröm látni, hogy a fiatalok szeretnek kreatívan 
gondolkodni, játszani. Mint könyvtáros, és mint 
a program egyik szervezője fontosnak tartom, 
hogy a középiskolás korosztályt is megszólítsuk, 
becsalogassuk a könyvtár, a könyvek és az 
irodalom világába. Ehhez viszont ismernünk kell 
az igényeiket, érdeklődési körüket és a hozzájuk 
vezető utat. Számunkra, könyvtárosoknak is 
nagyon érdekes ez a feladat.  

Az idei est Dr. Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi 
tanár drámapedagógia foglalkozásával 
kezdődött, amelynek alapvető lényege volt, hogy 
a 31 fiatal megismerje egymást. Az est egyik 
„rendkívüli eseménye” volt, hogy az esztergomi 
rendőrkapitányság szolgálatban lévő két járőre 
(természetesen előre a szervezőkkel 
megbeszélve) minden résztvevőnek láthatósági 
mellényt osztott ki a baleset megelőzési osztály 
ajándékaként. A helyszínelő rendőr pár szóban 
felhívta a figyelmet, hogy milyen fontos a 
balesetek megelőzésében a láthatóság. 

E rendkívüli eseményt követően Forgács Péter 
párkányi tanár foglalkozása következett, aki 
nyelvi fejtörőkkel, szójátékcsatákkal 
„dolgoztatta” meg a diákokat. A kreatív írással is 
foglalkozó matematika–fizika szakos tanár 
gyorsan belopta magát a diákok szívébe sajátos 
megnyerő stílusával. Gyakorlott pedagógusként 
első alkalommal vezetett le ilyen foglalkozást, 
amely számára is kihívást jelentett. Meg kell 
mondanom, hogy ebből a részvevők semmit sem 
érzékeltek. Vendégkönyvbe írt bejegyzése: 
„Öröm volt látni, hogy a fiatalok mennyire 
nyitottak a nyelvi játékok világa felé. Ez jó jel a 
jövőt illetően.” És stílusosan egy anagrammával 
köszönte meg a meghívást:„KÖNYVTÁRI 
ÉJSZAKA – VAK SZÖRNY JÁTÉKAI. 

A közös esti pizzaevés elmaradhatatlan része az 
éjszakának. Az éjféli program meglepetés-

vendége a Csavar Színház két állandó tagja, Gál 
Tamás és Bodonyi András volt, akik Csokonai 
vígeposzát, a Dorottyát mutatták be. Talán nem 
merészség azt mondani, hogy a jól átírt előadás 
szórakoztatóan helyettesítheti a gimnáziumi 
kötelező irodalom kissé poros, de nyelvileg 
remek darabjának elolvasását. Az előadásban 17. 
századi eredeti magyar zenei motívumok 
elevenedtek meg verbunkok felhasználásával, 
humorral, fiatalsággal és jókedvű játékossággal 
telítve. És nemcsak a fiataloknak jelentett 
élményt az előadás, hanem magának az 
előadónak is, aki a vendégkönyvbe 
„lenyomatként” ennyit írt: „az egyik legszebb 
könyvtári élményem volt!” 

 

Dorottya szerepében Gál Tamás. Fotó: Nyári Andrea 

Hajnali két óra körül, amikor már igencsak 
környékezte a résztvevőket a fáradtság és 
álmosság, nehéz feladatnak nézett elébe Horváth 
Zoltán mérnök, akiről az kell tudni, hogy 
„megszállottja a játéknak”, és egy társasjáték 
klub vezetője. Perceken belül felpörgette a 
csapatot a nem egyszerű logikát megkövetelő 
játékok levezetésével, nagy sikert aratva. Az 
éjszaka végén mondta el nekem, hogy igazából 
nem is tudta, hogy mire vállalkozik, amikor 
elfogadta a meghívást a könyvtári éjszakázásra. 
Teli volt kérdéssel, kétellyel, hogy mit is fog 
kezdeni a gyerekekkel a hajnali órában. De 



amikor belépett a könyvtárba, rögtön tudta, hogy 
nem lesz gond, hiszen fergeteges hangulat, 
remek csapat, csupa értékes fiatal társaságába 
csöppent. 

Az izgalmas társasjátékot közös beszélgetés 
követte, ahol kedvenc, érdekes olvasmányokat, 
gondolatokat osztottak meg egymással az 
éjszakázók. A „könyvmolykodás” igazán 
tartalmas volt, és senki sem bánta meg, hogy 
alvás helyett a könyvtárat választotta. 

És hogyan vélekedtek az estéről a diákok? 

„Először úgy gondoltam: biztos jó helyre 

jöttem? Mit fogunk itt csinálni? Most jó 

pár órával később úgy gondolom: Igen, jó 

helyre jöttem. Megérte virrasztani, egy 

remek csapatépítés volt, a játékok 

izgalmasak voltak, a programok is 

rendben voltak. Remélem, 2016-ban is 

eljöhetek. Röviden: Remekül 

szórakoztam!” 

„Életem legmaradandóbb könyvtári élménye, 

semmi kétség: a televízió és egyéb multimediális 

eszközök sosem győzedelmeskedhetnek a 

KÖNYV felett!” 

„Biztosan elolvasom az Indul a bakterházat, 

és egészen biztosan visszatérek ide a következő 

évben is!” 

„Jó volt a hangulat, szereztem sok barátot, és 
megtudtam egy csomó plusz dolgot bizonyos 

könyvekről. Kipróbáltam néhány játékot, és 

nagyon sokat nevettem. A pizzák nagyon 

finomak voltak!” 

„Különös pozitívum számomra, hogy annak ellenére, 

hogy elsősorban a reál tudományok érdekelnek, nem 

éreztem magamat kívülállónak, sőt, kifejezetten 

élveztem a programokat.” 

„Elég jól éreztem magamat a könyvtári éjszakán. 

Sok új embert ismertem meg. Ez számomra 

fontos, mert visszahúzódó a természetem. Vidám 

hangulat volt jelen az egész éjszaka alatt. Nekem 

tetszett. Ajánlom mindenkinek!” 

„Amikor megérkeztem, nem tudtam, mire számítsak. 
Először hallottam ilyen dologról, de azonnal 
felkeltette az érdeklődésemet. Minden elismerésem a 

szervezőknek, hogy 31 fiatalt egy egész estére 
képesek voltak lefoglalni, különféle izgalmas, érdekes 
dolgokkal.” 

„Nagyon jó programok voltak. És talán többet 

fogok olvasni ezután.” 

„Nagyon tartalmas éjszakai 

programban volt részünk, ennyi 

nagyszerű ember és a könyvek 

társaságában még utolérhetetlenebb 

az eltűnő idő.” 

Ezeket a szösszenetnyi véleményeket olvasva a 
fáradtságos éjszaka és az azt megelőző 
készülődés, szervezkedés fáradalmait elfelejtve, 
erőt merítve az éjszakázók hálás 
visszajelzéseiből ismét feltöltődve folytatjuk a 
mindennapi munkánkat.  

A „Könyvtári éjszaka” program szervezői: Szűcs 
Katalin és Marcali Marianna. 

 

Fotó: Nyári Andrea 



Könyvtári éjszaka ‒ tanulságok, 

örömök 

Forgács Péter 

Az ötlet bizarr: kamaszokat éjszakai rabságra 
kárhoztatni egy könyvtárban. Ráadásul önkéntes 
alapon! Brrrr! Mégis meglepően sokan vállalták 
a nem mindennapi viszontagságokkal járó 
kalandot. A „válogatott kínzások” közé tartoztak 
az általam adagolt nyelvi játékok is, amelyekről 
a magamfajta „mat-fizes amatőr „szójáték-
mester” azt gondolná, már réges rég kihullottak a 
kompjúteres korszak rostáján, és zuttyanva 
landoltak valahol a feledés-óceán legmélyén. Az 
atomkor ifjú titánjainak elsőre talán avíttnak 
tűnhettek olyan fogalmak, mint az anagramma, a 
palindrom, az intarzia vagy az eszperente. Való 
igaz, idestova száz éve már, hogy irodalmunk 
nagyjai, Karinthy, Kosztolányi, Szép, Szomory, 
Molnár és a többiek „vérre menő” 
szójátékcsatákat vívtak a New York vagy éppen 
a Japán kávéház szivarfüstös termeiben. Nem 
beszélve Arany és Petőfi játékos 
levelezgetéséről.  

Azóta ugyan sok minden megváltozott, bizonyos 
fokig maga a nyelv is, de a játékszenvedély, a 
kreativitásra való hajlam megmaradt. Ez 
számomra a Könyvtári éjszaka legfontosabb 
felismerése. Hiába nyújt a modern világ 
megannyi lehetőséget az alkotókészség 
fejlesztésére és kielégítésére, a nyelv rejtelmes 
világa még ma is kihívást jelent a diákok 
számára, csak a hozzájuk vezető utat kell 
megtalálni. A visszajelzések alapján úgy érzem, 
azon az éjjelen nekem ez sikerült. Persze, ehhez 
szükség volt egy lelkes szervező gárdára, 
vállalkozó kedvű diákokra és egy kellemes, 
lélekemelő szellemiséget sugárzó helyszínre. Az 
éjszaka pedagógiai tapasztalatai akár szerény 
útmutatásul is szolgálhatnának a magyar nyelvet 
és irodalmat oktató kollégák számára. 
Alapozzunk a diákok természetes 
kíváncsiságára, alkotókedvére és játékosságára, 
és lehet, hogy sokkal kisebb erőfeszítésünkbe 
kerül majd anyanyelvünk tisztaságának 
megőrzése.” 

(A szerző matematika-fizika szakos tanár) 

 

 

 

Fotó: Nyári Andrea 
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Így írnak Ők… 

Takács Tímea 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtárban a 2015-ös évben immár a második 
előadásához érkezett az „Így írnak Ők…” 
sorozat.  

A vendég ezúttal Potyondiné Takács Margit volt, 
aki több helyi civil szervezet tagja. Az előadó 
megismertette a szép számban megjelent 
érdeklődőket a „Családom története és benne 

saját sorsom” című életút pályázatával. 
Margitka mesélt életének jelentősebb 
állomásairól, fontosabb személyeiről, 
munkájáról, családjáról.  

 

Potyondiné Takács Margit. Fotó: Vajay László 

 

 

 

A megjelentek érdeklődéssel hallgatták az előadót.  

Fotó: Vajay László 

 

A könyvtár nagy hangsúlyt fektet a helyi értékek 
meg- és bemutatására.  

Az életutat bemutató írás felolvasása előtt az 
előadó egy Várnai Zeni verssel köszöntötte a 
résztvevőket. A zsúfolásig megtelt 
olvasóteremben nagy figyelemmel és szeretettel 
hallgatták a történetet az érdeklődők. 

Az előadás végén Takács Tímea, a bibliotéka 
igazgatója köszönte meg Potyondiné Takács 

Margit áldozatos munkáját, tevékenységét és 
kívánt további jó egészséget és sok sikert az 
elkövetkezendő évekhez. 

 


