
Választható tevékenység volt a munkatár-
sak nyelvi képzése. Itt is nagyot vállaltunk:
három kolléganõ végez angol nyelvi tanfo-
lyamot a projekt ideje alatt.

Szintén választható tevékenység volt, de
alapvetõen fontosnak tartottuk, tudniillik ez
adja meg minden könyvtárnak, úgymond, a
személyes profilját: helytörténeti és helyis-
mereti információk hozzáférhetõvé tétele
a könyvtári honlapon. Ennek értelmében va-
lamennyi helyismereti újságunkat elérhetõ-
vé tesszük az elkövetkezõ másfél évben.
Nem csak kép formájában, nem pusztán ar-
chiválás, állagmegõrzés céljából, hanem,
ami az egyik legfontosabb kívánalom
könyvtári anyag esetében: a teljes visszake-
reshetõség kritériumait biztosítva.

Természetesen olvasás- és könyvtárnép-
szerûsítõ kampányokat is terveztünk, hogy
az olvasás, az esztergomi városi könyvtár és
szolgáltatásainak kínálata minél több helyre
és minél több módon juthasson el minél
több emberhez. Tudjuk, átéljük, tapasztal-
juk, hogy a manapság ránk zúduló rengeteg
reklám, információ jószerivel fásulttá tesz,
tehát nem könnyû olyan kampányt szervez-
ni, amely még képes érdemlegesen felkelte-
ni a figyelmet. Ezt a munkát az esztergomi
Grantours utazási iroda fogja végezni a pro-
jekt ideje alatt.

Röviden összefoglalva ezeket öleli fel az
esztergomi könyvtárban most meginduló
pályázati projekt. Kétségtelen, a TÁMOP-
pályázat a fentieken túl még sok mindenre
lehetõséget ad. Nekünk, az esztergomi
könyvtárnak azonban az eddigiek is komoly
eredményt jelentenek, és nagyon bízunk
benne, hogy valóban segítséget tudunk nyúj-
tani a világban való eligazodáshoz.

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a segítségét, akik részt vettek és
vesznek ebben a nem kis munkában. 

Egy rövid idézettel szeretném befejezni.
Sylvester János humanista tudós mondta a
XVI. század elején: „Gyûjtsd a tudást, mert
láthatod pusztul minden e földön, s csak a
szellemi kincs élheti túl a halált!” ■

A Születés hete fesztivál 2010 rendezvényei
a Petõfi Sándor Városi Könyvtár és a 
KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi 
és Egészségügyi Intézmény Védõnõi Szol-
gálata szervezésében zajlottak Kiskunfél-
egyházán.

„A születés hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk egy egységes arculattal
rendelkezõ országos rendezvénysorozat ke-
retében koncentráltan érhetõk el az érdeklõ-
dõk számára.” (Részlet a www.szuletes-
hete.hu honlapról.)

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár bababarát területként második éve
egyik vidéki helyszíne a Születés hete fesz-
tiválnak. Fõ szervezõként fontosnak tartot-
tam, hogy a város védõnõi szolgálatával 
hatékony partnerkapcsolatot alakítsak ki.
Együtt szerveztük és bonyolítottuk le a
programokat.

A 2010-es év jelmondata „Csak a teste-
men keresztül…” volt. E célkitûzés jegyé-
ben a hét folyamán (május 4. és 8. között) 
a következõ rendezvényekkel vártuk az ér-
deklõdõket:

Betûbölcsi: angol nyelvû foglalkozás ba-
báknak és mamáknak. A csongrádi Helen
Doron Early English Nyelviskola dalos, já-
tékos foglalkozása.

Szülõszoba-látogatás kismamákkal, kis-
papákkal a Városi Kórház Szülészeti és 
Nõgyógyászati Osztályán.
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* Elhangzott a TÁMOP-projekt megnyitóján
Esztergomban, 2010. június 7-én.

Pocaklakó-könyvtár

✒✒    Némethné Kapus Krisztina



Felkészülés a szoptatásra. Önkéntes
szoptatási tanácsadó elõadással, kerekasz-
tal-beszélgetéssel.

Várandósság, szülés, szoptatás homeopá-
tiás szerek segítségével. A Boiron Hungária
Kft. bemutatója.

Szeress okosan! Ismerkedés a Ceumed
Kft. babaápolási termékeivel.

Az élet csoda: négydimenziós babamozi.
A hajam is újjászületik! Ingyenes haj- és

fejbõrvizsgálat kismamáknak szülés elõtt és
után.

Gömbölyödõ pocak címmel fotópályázat
meghirdetése az örömteli várandósság esz-
tétikájáról.

Pocaklakó-könyvtár: kiállítás a városi
könyvtár állományából.

Voltak még hasznos információk szóró-
lapokon, termékminták, a látogatók szíves
megvendégelése szponzoraink jóvoltából.

Programjainkat közel kétszázan látogat-
ták. Nehéz szavakba önteni a meghittséget,
az örömteli játékosságot, az elkapott moso-
lyok, pillanatok intimitását. Talán Tarján Iza
Lágy ecsettel címû írása kifejezi ezt: 

„Képzeletemmel, mint lágy ecsettel meg-
festelek újra és újra. Testet ölteni készülõ ál-
mom, születendõ gyermekem, vajon milyen
leszel? Szõke, kék pillantású, szelíd angyal-
arcú? Huncut mosolyú, sötét fürtös, örök-
mozgó? Hunyt szemem mindig más-más
alakban lát…

A gomolygó felhõkbõl, terjengõ árnyak-
ból, színes virágfejecskékbõl gyermekarcok
néznek rám. Melyik a tiéd? Álmaimban
szüntelenül változó alakban látogatsz. Saját,
gyermekkori képmásomon édesapád szere-
tett vonásait hordozza az édes álomarc,
amint feltûnik és eltûnik, mint víz alatt vil-
lódzó kincs. Tudom, érzem, ez a mi gyerme-
künké, azé, akit magunk és életünk összefo-
nódásával most teremtünk és hívogatunk
életre…

Látom majdani, egészséges testecskédet,
hallom boldog kacajodat. Elbûvölõ muzsi-
kát, verseket, meséket küldök feléd, szép ké-
pek hangulatát. Madarak szárnyalása, fák,
virágok tánca láttán érzett örömömet is
mind megosztom veled. Régrõl ismerõs és
mégis csupa izgalmas meglepetést, boldog-
ságot hozó gyermek leszel: új kor új embe-
re! Képzeletbeli lágy ecsetemmel rajzolga-
tom rózsaszín testedet. Bármilyen alakot öl-
tesz, egyszeri csoda leszel. Az, aki még so-
ha nem volt, aki megismételhetetlen! Aki el-
jött hozzánk, hogy a mi gyermekünkként él-
je életét.”

Teljes és tiszta szívembõl ajánlom min-
denkinek, hogy csatlakozzon a Születés He-
te Közhasznú Egyesület önzetlen tevékeny-
ségéhez, a fesztivál programjainak szervezé-
séhez.

Köszönet minden szervezõtársamnak és
támogatóinknak. ■
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