
valamint Monostori Imre értő, segítő, támogató szeretete, 

melyre mindvégig számíthatott Holló András, akit „az 

utolsó magyar romantikus költő”-nek nevezett.

Jász Attila korábbi írásában ezt olvashattuk Holló 

Andrással kapcsolatban: „Az agresszív világ legszelídebb 

lénye volt: költő – akit szerinte csak holtan szeretnek igazán, 

mert addig nyomasztó jelenség. Van valami nyomasztó 

egész költészetében, első verseitől az utolsókig, túl a József  

Attila-i hasadtságon. Valami megrázó, hogy amit mond a 

szenvedésről és a társtalanságról, azt nem csupán a téma 

kedvéért mondja, hanem halálosan őszintén.” 

Derűsen emlékeztek meg arról, hogy a költő több helyütt is 

megemlíti azt a titkos, elfojtott vágyát, hogy a magyar 

akadémikusok előtt három nap és három éjszakán keresztül 

szeretne beszélni művészettel és a világgal kapcsolatos 

gondolatairól megszakítatlanul. Ugyanis „a kb. 72 órai 

folytonos figyelem alatt a hallgatóság sem éhséget, sem 

szomjúságot, sem álmosságot, sem fáradtságot, sem 

unalmat nem érezne”.

Valami nagy-nagy titkot szeretett volna megosztani az 

emberekkel. De soha nem a titokról beszélt, hanem 

folytonosan arra készítette föl olvasóját, legyen iránta 

bizalommal, mert nagyon fontos dolgokat szeretne 

elmondani. Ha…  És erről a lebegtetett feltételes módról írt 

állandóan.

Megyei kö rképnyvtá

Mocsa

Holló András-emlékest

 

„Az embernek olyan kevés kell:

 egy kis meleg, egy kis megértés.

 De ha hasonul az egészhez,

 csak akkor övé egy kevés rész.”

        Holló András: Négysorosok /részlet/

2013. május 30-án Holló András emlékestet szervezett 

Mocsa Község Önkormányzata és a Községi Könyvtár, a 

költő születésének 60. évfordulója alkalmából. Meghívott 

vendégeink voltak: Monostori Imre, az Új Forrás volt 

főszerkesztője, a József  Attila Megyei Könyvtár 

nyugalmazott igazgatója; Jász Attila költő, esszéíró, az Új 

Forrás főszerkesztője, Holló András hagyatékának 

gondozója és Szénási Zoltán, az Új Forrás szerkesztője.

A szép számú közönségnek, - akik között köszönthettük a 

költő testvéreit, sógorait, közeli és távolabbi rokonait is - 

meghitt és néha megható emlékezésben volt része, 

Monostori Imre és Jász Attila közreműködésével.

Szénási Zoltán kérdései nyomán bontakozott ki előttünk a 

költő élete, fájdalmasan nehéz és rövid költői pályája, 
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Rövid életrajz

Holló András költő Mocsán született 1953-ban. 

Középiskolai tanulmányait Komáromban végezte, a Jókai 

Mór Gimnáziumban, majd az ELTE Bölcsészettudományi 

Karának magyar-orosz szakán szerzett diplomát. Három 

évig Komáromban, egy évig Esztergomban tanított. 

Szellemi szabadfoglalkozásúként Mocsán élt haláláig, 1992. 

szeptember 11-ig.

Önálló kötetei:

Préselt lepke (1987)

Iszapfalvi legendák (1988)

Előszüret (1990)

Lázadás és megbékélés (1993)

Egyre messzebb (1997)

Az utolsó két kötet halála után jelent meg. 

Holló András posztumusz kéziratait a József  Attila Megyei 

és Városi Könyvtár őrzi. 

A mocsai Községi Könyvtárban Holló András emlékére 

egész évben megtekinthető egy „emléksarok”, a költő 

személyes tárgyaival, fényképeivel, dedikált műveivel.

Szabadka-Nagy Julianna 

(Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Mocsa)

Nagyigmánd

Könyvtáravató és Költészet Napja a 

Magos Könyvtárban

Április 11-e minden évben igazi lírai 

ünnep, hiszen ezen a napon 

köszöntjük a költőket, költeményeket. Nagyigmándon ezt 

a szép napot idén plusz tartalommal töltötte meg, hogy a 

költészet mellett könyvtárunk megújulását is ekkor 

ünnepeltük, ezért az eseményre a megszokottól eltérően 

nem a művelődési házban, hanem a már megszépült 

Magos Könyvtárban került sor. 

Hajduné Farkas Erika polgármesterasszony beszédéből 

megtudhatták az érdeklődők, hogy mennyi pozitív 

változás történt az utóbbi hónapokban a könyvtár háza 

táján. Pályázati forrásból (TIOP-1.2.3-11/1) cserére került 

a már igencsak elavult elektromos hálózat, álmennyezet, 

valamint új lámpatestek teszik esztétikusabbá a 

könyvtárat. Egy előadótermet is kialakítottak az 

épületben, továbbá a 4 régi gép helyét 8 új, korszerű és 

gyors kliensgép vette át a szerepet 

számítógéptermünkben, melyeket már használatba is 

vehettek az internetezni vágyók. 

Önkormányzatunk nagylelkű támogatásának jóvoltából 

megújultak a mosdók és a padló, új bútort kapott a 

számítógépes oktatóterem, lefestették a falakat, ajtókat és 

radiátorokat, és a sort még hosszan folytathatnám. A 

megvalósult munkálatokat nagyrészt helyi vállalkozások és 

az önkormányzat alkalmazottai végeztek el. Az eredmény 

önmagáért beszél!

Polgármesterasszonyunk a beszéde után sort kerített a 

nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágására is, melyben 

Czeglédi Ferenc, településünk alpolgármestere és 

Bajcsai Miklós, a Magos Művelődési Ház és Könyvtár 

igazgatója voltak a segítségére.

A hivatalos átadási ceremónia után az ünnepség a 

hagyományos mederben folyt tovább, előbb az alsó 

tagozatos, majd a felsős diákok tarsolyából kerültek elő az 

alkalom tiszteletére megtanult költemények. A Pápay 

József  Általános Iskola tanulói idén is kitettek magukért, 

remek verseket hallhatott a szép számú közönség. A 

diákok után Hérics Józsefné lepte meg a hallgatóságot 

egy szép szavalattal, majd a programot tovább színesítette 

a Könnyűzenei Női Kórus, akik idén is lelkesen készültek 

a jeles napra, s ennek ékes bizonyítékaként József  Attila 

három versénekek megzenésített változatát hallhattuk 

tőlük. 

Az elhangzott versek után a megjelenteknek egy kis 

vendégséggel kedveskedtünk az új előadóteremben. 

Rendhagyó módon a „kulisszák mögé” is betekinthettek a 
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kíváncsibbak, hiszen az alkalom tiszteletére megnyitottuk 

a könyvtár azon részeit is, melyek a látogatók előtt 

általában zárva vannak. 

Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak 

polgármesterasszonyunknak, és önkormányzatunk 

képviselő-testületének is, hogy támogatták a könyvtár 

megszépülését, továbbá, hogy szeretettel invitáljak 

mindenkit, látogasson el bátran a megszépült Magos 

Könyvtárba, Nagyigmándra!

Ősz Zsuzsanna 

(Magos Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyigmánd)

Dorog

Költözünk…

Az Arany János Városi Könyvtár 2013. május 31-én két 

hónapra bezárja kapuit.

A város önkormányzata pályázatot nyert a könyvtárépület 

teljes felújítására.

Két hónap szünet után zavartalanul folytatódik a 

könyvtári szolgáltatás. Az önkormányzat a Polgármesteri 

Hivatal „B” épületét bocsátotta rendelkezésünkre. A teljes 

épületben folyhat a könyvtári munka. 

A mai napig átköltöztettük a raktári állományunkat és a 

kézikönyvtári állományt. Befejeztük a könyvek 

„dobozolását” és átszállítottuk a bútorzat nagy részét. A 

könyvcsomagok átszállítására június 10-től kerül sor.

Szerencsére az épület nincs messze a jelenlegi könyvtártól. 

Reméljük, hogy az új helyünkre is szeretnek majd 

ellátogatni olvasóink.

Reménykedünk, hogy nem csökken az érdeklődés, 

ugyanis egy TIOP pályázaton 8 millió forintot nyert 

könyvtárunk. Ennek segítségével teljesen új számítógépek 

és informatikai eszközök várják olvasóinkat. 

Augusztus 6-tól a megszokott színvonalú 

szolgáltatásokkal és a régi nyitva tartással várjuk 

olvasóinkat.

                     Mucha Ildikó 

(Könyvtárvezető, Arany János Városi Könyvtár, Dorog)

 

Dorogi születésnap és könyvünnep

(2013. május 30. – 2013. június 1.)

2013 májusának utolsó napjaiban kettős jubileumot 

ünnepeltünk Dorogon. A dorogi könyvünnep 5. 

megnyitóját és intézményünk 60. születésnapját.

Programjaink már május 30-án elkezdődtek a könyvsátrak 

felállításával és a „Vendégeink voltak..” c. kép- és 

dokumentum kiállítással, valamint kézműves 

foglalkozással.

Péntek délelőtt „Hívogató” címmel a Zrínyi iskola 

kóruscsaládjának műsora csalogatta a könyvsátrakhoz az 

érdeklődőket. Mucha Ildikó könyvtárvezető üdvözölte a 

közönséget. Beszélt a könyvek értékéről és a 

könyvtárosok értékőrző és sokszínű munkájáról. Ennek 

megvalósítását egy kiállítással mutatták be. Az elmúlt 

években harcostársakká váltak az irodalom 

népszerűsítésében a helyi könyvesbolttal. A harc 

eredményesnek bizonyult, mert az idei évre két új 
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könyvesbolt csatlakozott az irodalomnépszerűsítő 

munkához. Ebben az évben a dorogi könyvünnepen már 

három sátor kínálatából válogathattak az olvasni vágyók. 

A Líra, a Novella Könyvesbolt és a Gyereksarok egész 

nap kínálta újdonságait. A könyvesboltok társaságában a 

könyvtárunk is nyitott egy sátrat, ahol hagyományőrző 

munkánkat bizonyítandó, lehetőség volt a dorogi 

kiadványok árusítására ás a kiadványok szerzőivel való 

dedikáltatásra is.

A könyvtárvezető üdvözletét követően dr. Tittmann 

János mondott ünnepi beszédet, és köszöntötte a 60 éves 

intézményt. Úgy látja, kemény küzdelmet kell vívni, hogy 

az írott kultúra ereje megmaradjon. Beszélt a sok elhúzó 

erőről, amely a könyv misztériumát veszélyezteti. „A 

könyv lehetőséget ad a szellemi, érzelmi erők 

mozgósításához.” Megbecsülését, köszönetét fejezte ki a 

könyvtárosoknak, akik az írott világ mintegy 

„apostolaiként” végzik munkájukat. Beszélt továbbá a 60 

éves intézmény felújításáról is. 

Az önkormányzat megbecsülését kifejezendő, 

emlékplaketteket adott át a mai, a régi könyvtári 

dolgozóknak, a legrégebbi olvasóknak és olyan 

személyeknek, akik szerzői, írói tevékenységükkel 

gazdagították a város könyvtárának állományát.

A dorogi könyvünnep könyvvásárlással, dedikálással 

folytatódott. Este Fábián Janka írónővel találkozhattak 

az olvasók.

A rendezvény június 1-én könyvvásárral és a Gyereksarok 

logikai játékait felhasználó játszóházzal zárult. 

                           Mucha Ildikó 

(Könyvtárvezető, Arany János Városi Könyvtár, Dorog)

Esztergom

Egy jó és egy rossz hír 

Esztergomból

Jó hír az, hogy április 27-én testvérkönyvtári szerződést 

írtunk alá a párkányi könyvtár igazgatónőjével, Csiffáry 

Zsuzsannával. Ez az aláírás tulajdonképpen csak formai 

megpecsételése volt korábbról eredő jó viszonyunknak. 

Esztergom és Párkány között mindig is szoros volt a 

kapcsolat, hiszen nagyon közel vagyunk egymáshoz. A 
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Mária Valéria híd 2001-es újjáépülésével az ismeretségek, 

kapcsolatok még jobban megerősödtek, és azzal, hogy 

országaink a schengeni övezet tagjai lettek, a gazdasági, 

szellemi és kulturális összekapcsolódás szinte egy várossá 

tette a két helyiséget. Esztergom és Párkány 1991 óta 

testvérváros. Mi rendszeresen járunk át párkányi 

rendezvényekre, és hála az égnek, van jó pár olvasónk 

„odaát”-ról. Idén tavasszal részt vettünk a párkányi 

könyvtár Andersen Éjszakája rendezvényén. Ők átjöttek 

Könyvtári Éjszakánkra, nyári táborunkban pedig egy külön 

délelőtt lesz közös a párkányi gyerekekkel. Párkányi 

kolléganőink felajánlották, hogy a nemzetközi könyvtáros 

konferenciára, Csongrádra magukkal viszik egyik 

munkatársunkat.

„Testvérek” voltunk mi már rég.

A testvérkönyvtári szerződés hivatalos megkötéséhez az 

apropót tulajdonképpen a Kölcsey pályázat adta. 

Mindketten örültünk ennek a lehetőségnek, amely új 

magyar nyelvű kiadványokkal ajándékozhatja meg 

testvérvárosunk magyar lakosait. Örömmel szerveztük 

meg ezt a hivatalos alkalmat, melyet mind fenntartónk, 

mind Párkány város polgármestere üdvözölt.

Ezzel az ünnepélyes aktussal még jobban bővülnek majd 

kapcsolataink, tevékenységeink köre gazdagodik egymás 

által. Eddig is tudtuk egymást szakmailag is támogatni, és 

ez az elkövetkezőkben bizonyos, hogy még inkább így 

lesz. 

„A kapcsolat célja mindkét könyvtár tevékenységi körének 

gazdagítása, valamint szakmai szintjének emelése, a 

kultúra támogatása.”

A kapcsolat az alábbi együttműködési formákban valósul 

meg:

a/ Tapasztalatcseréken, rendezvényeken, konferenciákon, 

szakmai megbeszéléseken vesznek részt egymás 

könyvtáraiban;

b/ A Helischer József  Városi Könyvtár vállalja 

magyarországi pályáztatók által határon túliaknak kiírt 

pályázatok esetén a lebonyolító szervezet szerepét 

(például Kölcsey Alapítvány);

c/ A két partnerkönyvtár közös pályázatokat fogalmaz 

meg és terjeszt elő, akár saját országaik, akár az Európai 

Unió által kiírt pályázati források megszerzésére;

d/ Közös programokat, projekteket dolgoznak ki és 

valósítanak meg, többek között a magyar nyelv ápolása 

érdekében;

e/ Gyűjtik egymás számára és cserélik a helyi 

kiadványokat, közvetítik saját kulturális értékeiket;

f/ Kölcsönösen publikációs lehetőséget biztosítanak 

egymás kiadványaiban, illetve hírleveleiben;

g/ Kölcsönösen tájékoztatják egymást a két ország 

könyvtárügyében végbemenő változásokról, 

fejlesztésekről;

h/ Kölcsönösen tájékoztatják egymást a két könyvtárat 

foglalkoztató szakmai kérdésekről;

Rossz hír az, hogy június 1-től könyvtárunk nyitva tartása 

megrövidült. Tudvalévő, hogy 2007 óta „ideiglenesen” az 

esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban működünk. 

Eddig mindkét intézmény maximálisan alkalmazkodott a 

kényszerű körülményekhez, igyekezvén, hogy a kötelező 

feladatellátások ne sérüljenek. Az oktatási intézmény 

igazgatója mindig segítőkészen állt a városi könyvtárhoz. 

Kemény munka árán a 2007-es költözés során csaknem 

harmadára csökkent használói létszámot lassan sikerült 

fölfelé tornáznunk.

2013. május 22-én igazgató úr értesített, hogy június 1-től 

csak 17 óráig lehetünk nyitva. A gimnázium nem 
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alkalmazhat nyugdíjast, nyugdíjas helyére pedig nem 

vehet fel senkit – „…a közszférában alkalmazandó 

nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) 

Korm. határozat alapján…”. Így egyetlen portás lesz a 

háromszintes épületben, és emiatt a továbbiakban a 

könyvtár lerövidített nyitva tartási idővel működik. A 

nyitva tartott órák száma nem változik, csak „előre 

csúszik” reggel 8-ra – igen, de ki jön reggel nyolc órakor 

egy közművelődési könyvtárba? (Az épületben tanuló 

diákokat és a pedagógusokat bármikor beengedjük, ha 

nyitva vagyunk, ha nem.) És természetesen rendezvényt 

is csak úgy tarthatunk, ha du. 5-ig befejezzük.

Jelenleg ennyi tehát Esztergomból. Mire ezek a sorok 

olvashatók lesznek, megszűnik az árvízi veszély is, amely 

négy évtizedig fenyegette a „lenti”, a szigeti könyvtárat, 

és most (2013. jún. 7., 14.33) lélegzetvisszafojtva várja a 

város a soha nem látott mértékű tetőzést. Könyvtárunkat 

azonban most más veszélyek fenyegetik. Talán azok is 

elvonulnak majd, mint a szennyes áradat. Reméljük, nem 

jóvátehetetlen károkkal a nyomukban. Reméljük.

Várady Eszter 

(Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom)

Rövid hírek

Könyvek a felvidéki Királyhelmecnek

Dr. Zvolenszky Gabriella, a Királyhelmeci Kulturális 

Központ igazgatója 2013. február 7-én, a KATALIST-en 

közzétett levelében segítséget kért könyvtáruk 

állományának gyarapítása érdekében. 

Dokumentumállományuk egy része fizikailag 

elhasználódott és tartalmilag elavult könyvekből áll, ezt 

szerették volna új, aktuális irodalommal frissíteni.

E levél hatására könyvtárunk egy széleskörű felhívást tett 

közzé, amelyben vállaltuk a könyvgyűjtő akció 

lebonyolítását. Magánszemélyeken kívül több kiadó is 

támogatta a gyűjtést. A rövid egy hónap alatt 

összegyűjtött dokumentumokból szakmai szempontokat 

figyelembe véve kb. 1200 dokumentumot (könyv, CD, 

DVD) dobozoltunk be, s ezeket április 17-én egy helyi 

vállalkozó felajánlásával sikerült elszállítani 

Királyhelmecre.

Könyvbemutató

 Könyvtárunk közös szervezésben a Muravidék Baráti 

Kör Kulturális Egyesülettel á könyvének bemutatójára 

várta az érdeklődőket. A szerző és a kérdező dr. Horváth 

Gáborné, két alkotó, nyugdíjas tanárember. Vércse Miklós 

könyve szép, színes kivitelű várostörténeti dokumentum, 

műfaja képeslapalbum. Időben pedig 1895-től 2005-ig 

tartó 110 év / 110 képeslap kétnyelvű gyűjteménye. 

Településtörténetet, korabeli épületeket, köznapi 

életképeket, ide-oda mozgó történelmi eseményeket, 

elfelejtett tudnivalókat tartalmaz.

Számítógépes felhasználóképzés

Könyvtárunk március 4-től április 25-ig 6x6 órás, ingyenes 

képzést szervezett a számítógép-használatban kevésbé 

jártas „ezüstgeneráció” számára. A képzésen 21 fő vett 

részt. Célunk az volt, hogy az idősek és a kezdők bátran, 

félelem nélkül merjenek belevágni a számítógépes világ 
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felfedezésébe. A virtuális 

valóság bemutatását 

kolléganőnk, Marcali 

Marianna végezte, aki 

lépésről lépésre vezette 

végig a résztvevőket az 

internet kimeríthetetlen 

univerzumában. Az 

elektronikus levelezésről, 

a hivatalos ügyek 

intézésének 

megkönnyítéséről, az 

információszerzés 

korszerű módszereiről, 

és még számtalan témakörről kaphattak hasznos 

információkat a lelkes résztvevők.

Muravidék 21. szám – folyóirat-bemutató a Helischer 

József  Városi Könyvtárban

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) 

megalakulásától kezdve (1997) igen változatos és 

színvonalas művészeti eseményekkel gazdagítja 

Esztergomot. Az Európai Unió által is értékelt 

nemzetközi tevékenység mellett a hazai 

programhelyszínek közül az esztergomi könyvtár 

kiemelkedő szerepet játszik. 2013. május 13-án, hétfőn 

délután tartotta az MBKKE képzőművészetről, 

irodalomról és kulturális létformákról szóló, legújabb 

folyóiratszámának bemutatóját. A 21. szám kiemelt témája 

Sinka István költői pályafutásának 

több szempontú elemzése volt, 

erre utal a lapszám tematikus címe: 

A por fia. A folyóiratszámot 

Ghyczy György és Péter László 

grafikái díszítik.

Szűcs Katalin 

(Helischer József  Városi Könyvtár, 

Esztergom)

Tata

Emlékek szárnyán

A színház csodálatos világa elevenedett 

meg előttünk, kavarogtak a régi emlékek, 

nagy nevek, képek, amint Tarr Mari, a 

Madách Színház súgója felidézte az elmúlt ötven év 

színházi előadásainak élményeit, Dunai Tamás 

színművésszel közösen. 2013. május 15-én, a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár Egy csészényi hang című 

előadásának első perceiben a Menner Bernát Zeneiskola 

növendékei: Jakabovics Jonatán, Herczog Richárd, 

Gubicza István, Vörös Eszter, Hornyák Áron és 

Nagy Krisztina magas színvonalon muzsikáltak. Az 

utánuk fellépő hivatásos művészeket már a zene által 

megteremtett kellemes hangulat fogadta. Dunai Tamás 

színművész, aki az ország egyik legismertebb előadója, 

nemcsak versmondói erényeit csillogtatta az est folyamán, 

hanem kiváló klarinét játékosként is bemutatkozott 

nekünk. Egy-egy vers végén, szinte fokozva annak 

érzelmi tartalmát, zenélni, improvizálni kezdett 

hangszerén, többszörösére növelve ezzel a vers ránk 

gyakorolt hatását. Tarr Mari ontotta magából az 

anekdotákat, apró epizódokat, mesélt színházi 

kulisszatitkokról. Energikusan, remek előadói készséggel 

megáldva, bő humorral és szellemességgel, sokszor 

megkönnyeztető érzelmességgel idézte fel a régi, nagy 

művészek alakját, szokásait. Márkus László, Mensáros 

László, Darvas Iván, Domján Edit, Dajka Margit, 

Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc, 

Tolnay Klári, Páger 

Antal alakja mind-

mind felvillant 

előttünk egy-egy 

érdekes történetben. 

Dunai Tamás jó 

közönségként derült, 

vagy hatódott meg az 
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előadott epizódokon, a legszebb színpadi alázat példáját 

szolgáltatva ezzel számunkra.  A legnehezebb dolog „jól 

figyelni” a partnerre, fókuszálva ezzel a figyelmet, 

fenntartva a közönség érdeklődését a beszélő iránt. A 

nézők jó része még hallgatta volna tovább a műsort, de 

elrepült a másfél óra észrevétlenül, mint ahogyan 

észrevétlenül, de folyamatosan halványodnak 

emlékezetünkben ők, a tegnap megidézett, régvolt, nagy 

művészek. Omar Khajjam sorai illenek ide: „ma még 

miénk a hír, s holnapra kiejt rostáján az Emlékezet!” 

Hogy ez minél később történjen meg, ahhoz hatalmas 

segítség volt a tegnapi kiváló előadás. Köszönet érte Tarr 

Marinak és Dunai Tamásnak! 

     Petrozsényi Eszter 

(Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata)

Könyves Szerda Ide-átról

Egy író. Egy Kölcsey-díjas író. Egy 81 éves író. Egy mű: 

Ide-át címmel, mely Pribojszky Mátyás ötödik könyve. A 

90-es évek óta publikáló citeraművész új könyvének 

bemutatója a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

zsúfolásig megtelt olvasótermében zajlott május 22-én, a 

Könyves Szerda című kulturális programsorozat soron 

következő alkalmán.

Az író barátként köszöntötte az egybegyűlteket, hiszen 

életútja során olyan sok embert gyűjtött maga köré 

szeretetével, intelligenciájával, önzetlenségével, hogy 

azok bizony egy nagyobb terem széksorait is szépen 

megtöltötték. A nézők között ott tisztelhettük Tata 

polgármesterét, Michl Józsefet is, akit Pribojszky 

Mátyás megajándékozott az új kötettel. A városi 

könyvár nyugdíjas és aktív könyvtárosai közül is többen 

kíváncsiak voltak az Ide-át című kötet bemutatójára. Az 

eseményt Márkusné Sinkó Ildikó - a könyvtár vezetője 

– nyitotta meg kedves, baráti szavaival. Pribojszky 

Mátyás először a Veronika gyermekei című regényéről 

mesélt érzelmesen és figyelem felkeltően, majd felesége, 

Petrozsényi Eszter színművész olvasott fel nagy 

átéléssel egy izgalmas részletet a műből. A közönség 

vidám kacagásokkal díjazta a humoros szituációkban 

bővelkedő történetet. Ezt követően az író közvetlen 

hangon, jókedvűen beszélt könyve második részéről, az 

Odaát című elbeszélésről. Ebből is hallhattunk egy kis 

részletet, melyet a közönség tapsviharral jutalmazott. A 

programot Az első alma című novella felolvasásával zárta 

a művészházaspár, mely vidám csattanójával meghozta a 

várva várt sikert a nézők körében. Az író zárszavában 

köszönetet mondott a jelenlévő Ruda Gábornak, a 

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökének 

könyve kiadásáért.

A rendezvény után lehetőség nyílt az újonnan bemutatott 

könyv megvásárlására is, amellyel sokan éltek. Nem 

mondtak le ők a dedikálásról sem, így Pribojszky 

Mátyás asztalánál tucatnyian vártak türelmesen, hogy 
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megkaphassák a szerző kedves szavait immár a saját 

példányukba. Hogy mai divatos szóhasználattal éljek, ide 

„átjött” az író megnyerő személyisége, sokszínűsége, 

bölcsessége, humora, a mai napig is tartó élet és olvasói 

iránt érzett szeretete.

Dományi Zsuzsa

(Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata)

Kamaszok és a tévutak

Minden szülőnek megrázó hallani, hogyha gyermeke 

”rossz társaságba keveredik”. Ettől már gyakran csak egy 

lépés az apróbb kihágások elkövetése, majd a csoportos 

garázdaság vagy erőszak, betörés, rablás. Mindezek 

büntetőjogi kategóriák és az elkövetőnek felelősségre 

vonással kell számolnia. A Kamasz panasz szombati 

előadásán, 2013. április 20-án délelőtt, dr. Konnáth 

Attila beszélt a serdülő korosztályt érintő büntetőjogi 

hatáskörbe tartozó esetekről. A gond kiindulópontja – itt 

is, mint a legtöbb viselkedési probléma esetén -, a 

szűkebb környezetben is kereshető. Nem születik eleve 

bűnözőnek senki sem. A szeretet, a figyelem hiánya, a 

szűkös körülmények mind előidézhetnek olyan 

viselkedést, hogy a fiatal az otthontól távol, barátok 

között, más közegben keresi a boldogulását. Ha a szülők 

nem elég törődőek, későn veszik észre a bajt, gyakran 

túlságosan későn. Amikor már „ügy” lett belőle, nehéz 

visszafordítani az eseményeket és a fiatal lelki torzulásait 

orvosolni. A javító-nevelő intézetek belső világa sem a 

zavartalan, békés fejlődést szolgálja, az erővonalak 

mentén kialakult érdekcsoportok egymás közötti 

rivalizálása újabb nehézségek elé állítja az oda bekerült 

serdülőt. Sajnos a legtöbb fiatal, sőt szüleik sincsenek 

tisztában azzal, hogy a bírósági tárgyalás elkerülhető! Ha 

az elkövető vallomást tesz, mód van a büntetés 

felfüggesztésére és akkor nem kerül priusz az illető neve 

mellé. A mai világban erkölcsi bizonyítvány nélkül 

elhelyezkedni szinte lehetetlen, márpedig a priuszos 

ember nem kaphat erkölcsi bizonyítványt. Vitathatatlan, 

hogy a gazdasági körülmények is közrejátszanak a 

bűnözés előretörésében, de nem kizárólag azok felelősek 

érte. Igaz, hogy az ország legszegényebb területei 

vezetnek a fiatalok bűnözési statisztikájában, ám a kiváló 

körülmények között élők között is jócskán előfordulnak 

büntetendő cselekmények. Míg az előbbi csoportban 

főleg a garázdaság, betörés, lopás, addig az utóbbinál a 

kábítószerrel való visszaélések az inkább jellemzőek. Az 

időben felállított korlát, a folyamatosan éreztetett 

szeretet, az önbizalmat növelő dicséretek, s a szabadidő 

eltöltésének okos megszervezése mind-mind segítenek 

abban, hogy gyermekünk elkerülje a súlyos 

élethelyzeteket. Nagyon fontos tudni, kikkel barátkozik, 

kik a példaképei, mikor, milyen társaságban és hol tölti 

szabadidejét. Ennek ellenőrzése a szülő talán 

legfontosabb feladata a gyermekből felnőtté válás nehéz 

ideje alatt.

S. N. (Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata) 
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Híd, mely a felnőttkorba vezet

Mindig örömteli élmény, amikor egy tapasztalt, kitűnő 

szakember megtalálja a közös hangot a „nehezen 

kezelhető”, serdülő korosztállyal. Ennek voltunk tanúi a 

Kamasz panasz legutóbbi találkozóján, 2013. május 4-én, 

szombaton, a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtárban. A meghívott előadó dr. Kígyós Éva 

pszichológus, antropozófus, aki az említett élményt adta a 

hallgatóságnak. Finoman, nagy bölcsességgel és 

empátiával szólt a fiatalokhoz, és késztette őket egyre 

őszintébb megnyilatkozásokra. Együtt formálták az 

előadást. A doktornő, mint irányító és a fiatalok, akik 

fokozatosan feltárták az őket foglalkoztató kérdéseket, s 

ezáltal alkotó részeseivé váltak a délelőttnek. A válaszok, 

melyeket hallottak, nem voltak babusgatóan kíméletesek, 

ám konkrét fogódzót is kaptak, kézzelfogható 

módszereket a tanuláshoz, vagy bizonyos nehéz 

élethelyzetekben való viselkedéshez. A gyermekéért 

aggódó szülő sokszor indulattal telten kérdez, felelősségre 

von, s ennek megfelelően a gyerek válasza „szemtelenül 

agresszív” lehet. Egyikük sem azt mondja, ami valójában 

benne zajlik: a szülő nem az aggodalmát fejezi ki, hanem 

támad, a gyerek pedig – mivel jól tudja, hogy hibázott – 

szintén agresszíven reagál. A szemtelen válasz a 

gyávaságból eredő támadás. Nagyon nehéz a megfelelő 

hangot megtalálnunk, amikor érzelmileg érintettek 

vagyunk és indulati helyzetet élünk meg. A kamasz létet 

hídként lehet felfogni. Valahonnan vezet valahová. Hogy 

milyen az a híd, az attól függ, eddig mit élt meg az illető. 

Tehát az eddigi élete befolyásolja az illető jövőjét. 

Kamaszként az ismeretek halmozása, vagyis a tanulás a 

legfontosabb feladat. Ez nem csak szóvirág. Ha adott 

pillanatban nem is ismerjük fel a tananyag fontosságát 

(Mikor lesz erre nekem szükségem az életben?), 

felnőttként rájövünk annak döntő szerepére. Nem is 

konkrét tananyagra, de a gondolkodás kifejlesztésére, a 

kreativitás, a helyzetfelismerés, a problémamegoldó 

képesség, különböző élethelyzetek sikeres kezelése, és 

még sok egyéb hasonló dolog függ attól, hogy a kamasz 

kifejlesztette-e magában a tanulás képességét. Ahogyan a 

testet, az izmokat edzeni kell, úgy kell az agyat is képessé 

tenni a későbbi nagy feladatok elvégzésére. Számtalan 

csodálatos dolog vesz körül bennünket. Meg kell keresni 

azt az egyetlen dolgot, melybe beleáshatjuk magunkat, és 

akkor máris hatalmas feladatok elvégzésére leszünk 

képesek. Célt kap az életünk. Nem kell ahhoz feltétlenül 

zseninek lenni, hogy maradandót és jelentőset alkosson 

valaki. Ha a számára érdekes területet megtalálja: boldog 

ember lesz. De érdektelenül, cél nélkül nem lehet értékes, 

boldog életet élni. Ez a serdülőkor legfontosabb teendője. 

A humort sem nélkülöző előadás azzal a tréfás bíztatással 

zárult, hogy vigasztalódjon a szülő: ez az állapot is el fog 

múlni, a serdülő felnő, és mint egy betegséget, lerázza 

magáról azt a sokszor kibírhatatlan, nyegle viselkedését. 

Addig azonban az a dolga, hogy feszegesse a maga 

korlátait, lázadjon és megalapozza a saját majdani 

személyiségét.

Petrozsényi Eszter 

(Móricz Zzigmond Városi Könyvtár, Tata) 

Házunk tája 
Ez történt a József  Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!

Galaktikus utazás a József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban

A József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya és 

a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár 

TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0003 „Olvass velünk, olvass 

többet” című közös projektje keretében megvalósuló Öko-

Esték programsorozat vendége Moczik Csaba, amatőr 
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csillagász volt 2013. április 22-én. A hallgatók közt nem 

csak a felnőttek és idősebbek, de a gyermekek is 

képviseltették magukat, akik nagy érdeklődéssel figyelték 

az előadó képes beszámolóját. Moczik Csaba előadását 

csillagászat-történeti információkkal kezdte, majd beszélt 

a Naprendszer bolygóiról, holdjaikról, a csillagképekről és 

a csillaghalmazokról. Az előadás bevezetőjében az 

asztronómia történetéből kaptunk egy gyors, ám lényegre 

törő áttekintést. Amióta az ember megvetette a lábát a 

bolygón, azóta csodálattal és misztikus vágyakozással, 

néha pedig félelemmel telve nézte az őt körülvevő 

égboltot. Hiedelmei szerint a saját arculatára próbálta 

szabni az égi objektumokat, jelenségeket, különböző 

emberi és állati tulajdonságokkal ruházta fel őket. 

Vágyakozott az elérhetetlennek és megfoghatatlannak 

tűnő világmindenség megismerésére, és ebben a 

fokozatosan fejlődő tudományt hívta segítségül. Így mára 

már sokkal többet - bár még nem eleget - tudunk arról, 

hogy a „Nagy Bumm” után hogyan is alakulhatott ki a 

mai természeti világképünk, benne a galaktikus 

otthonunk, a fizikai világmindenséggel.

Ezt követően szűkebb hazánk, a Naprendszer 

bemutatásával folytatta. A Nap körül kilenc nagybolygó 

kering a mai ismereteink szerint, amelyek a Naptól mért 

távolságuk sorrendjében: a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, 

Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és végül a Plútó. 

A Tejúton kívül még kb. 800 milliárd galaxis található, de 

arra továbbra sincs bizonyíték, hogy a Földön kívül 

máshol is lenne intelligens életforma. A Tejúthoz 

legközelebbi és legnagyobb galaxis az Androméda-köd, 

amely nagyon fényes és tiszta éjszakákon szabad szemmel 

is látható. 

A csillaghalmazok, csillagok gravitációsan összetartozó 

csoportja, amelyeknek két fő típusa a gömbhalmaz és a 

nyílthalmaz. 

A nyílthalmaz csillagainak száma 100-1000 

nagyságrendben van. Körülbelül 1500 ismert nyílthalmaz 

létezik, de számuk elérheti a tízezret is. Mivel kevés 

csillagot tartalmaz, és a szomszédos csillagok hatására a 

halmaz fokozatosan „szétesik”, csillagai távolodnak 

egymástól. A leghíresebb nyílthalmaz a Fiastyúk, melynek 

nemzetközi elnevezése: Plejádok. A Plejádok, a Bika 

csillagkép része és elsősorban késő ősszel és télen látható. 

A csillagképek közül említésre került még az Orion, 

amelynek leghíresebb objektuma az Orion-köd, és szabad 

szemmel is látható. Egy másik érdekes csillagkép a 

Hattyú, amelynek legfényesebb csillaga a Deneb, 

kékesfehér színű óriáscsillag. A csillagképben található a 

sejtelmes alakú Fátyol-köd, amely egy felrobbant csillag 

maradványa és csak távcsövekkel figyelhető meg.

Az elhangzott számos érdekes információt követően 

kiderült az is, hogy Napunknak van még kb. 5 milliárd 

évre való üzemanyaga, valamint az is hogy az Andromeda 

Galaxis rohamosan közelít felénk, és egyszer majd a 

Tejúttal való találkozása, összeütközése során egy újabb 

szupergalaxis jön létre. De akkor már hol lesz a mai 

értelembe vett ember? Vajon akkorra már elsajátíthatjuk a 

csillagok közötti gyors utazás technikáját, és talán 

benépesíthetünk más, hasonló bolygókat is, mint amilyen 

a Földünk? Persze előbb még a saját házunk táján kellene 

r

endet tennünk, ehhez pedig a legfontosabb lépés, hogy 

megtanuljunk harmonikusan együtt élni a természettel és 

bolygónkkal, a Földdel.

Nász János – Pálmai Éva 

(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)
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Öko-est: Wolf  László - Hagyományaink és 

örökségünk a mozgáskultúrában 2013. május 11.

A világegyetemünk működése és így minden 

tevékenységünk a változáson, a mozgáson, vagyis egyfajta 

kozmikus törvényszerűségen alapszik. A 

helyváltoztatással, mozdulatainkkal, energiát hozunk létre, 

energiát veszünk magunkhoz és küldünk ki, úgymond 

kapunk-adunk, energiát cserélünk.  A régiségben tisztába 

voltak elődeink azzal a hermészi alapelvvel: „ahogy fent, 

úgy lent, ahogy kint, úgy bent”. Vagyis az emberiség saját 

magán keresztül is képes megismerni a kozmikus 

világrend törvényszerűségét, mivel önmaga is az 

univerzum egyfajta mikro változata. Ezért is van az, hogy 

egykor nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a 

testiség-szellemiség-lelkiség harmonikus hármasságának 

megfelelve, az emberek a mitologikus, mágikus, szakrális 

szempontjaik szerint beleépítsék a mindennapjaikba a 

fizikai cselekvésük mozdulatsorait. A kozmikus ritmus 

használata és ismerete így őrződött ezek ezután a 

rituálékban, a társas összejövetelekben, népszokásainkban, 

hagyományainkban, amelyet később az írásbeliség, mint 

művészeti rendezőelvet vett át. Míg máshol a rejtve 

létezett mester és tanítványi láncolaton keresztül, a 

modern világban, az egész-ségét kereső emberiség egy 

része újra felfedezte a kozmikus szív dobbanásait 

magának, és használatába vette.  Így a Kozmikus ritmus 

ismerete most is megvan sok 

mindenben, és megtestesül a 

dalban, a zenében, a táncban, a 

mozgásművészetekben, 

sportban stb., de mindegyik 

több annál, mint egy 

kikapcsolódás, szabadidős 

tevékenység, szórakozás.

Nász János 

(József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár, Tatabánya)

Kiállítás Népház Úti Fiókkönyvtárunkban

Szinte napra pontosan egy éve nyílt Sulyok Teréz 

festőművész kiállítása Népház Úti Fiókkönyvtárunkban, 

az akkor még Városi Könyvtárban. A művésznő akkor 

felvetette annak lehetőségét, hogy mivel ő több generáció 

számára tanít rajzot, festést, alkotást, szívesen bemutatná 

olvasóközönségünknek tanítványai munkáit.

Ezt valósítottuk meg idén, május 16-án, amikor 

megnyitottuk fiókkönyvtárunkban a tatai Menner Bernát 

Zeneiskola Festészeti Tanszakának a Tatai Festőkörrel 

közös kiállítását. Érdekes összeállítást láthatunk: 

óvodástól a nyugdíjasig mindenféle korosztály képviselteti 

magát különböző festészeti technikákban. Vannak akril, és 

selyem munkák, óvodások által festett tányérok, pólók.

 

A megnyitón dr. Voit Pál, könyvtárunk igazgatója 

mondott köszöntőt, majd a vendégek mintegy 30 fős 

táborának kedvére villantotta meg egy szám erejéig - 

ezúttal – furulya játékát az egyik festőpalánta, Milinte 

Violetta. 

Az alkotásokat Sulyok Teréz művészeti vezető ajánlotta 

figyelmünkbe.

Arra a kérdésre pedig, hogy tetszik-e a látogatóknak a 

kiállítás, a választ legjobban anya és pici lánya 

vendégkönyvünkbe való bejegyzése illusztrálja.

Nagy Edit

(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)
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Dörnyei Zsolt 

(óvodás) 
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Katonáné Tóth 

Judit

(Tatai Festőkör)

olajfestménye

14



 

  

 

  

  

Megyei kö rképnyvtá

A Vértes és Gerecse természeti kincsei barlangász 

szemmel – Juhász Márton előadása a JAMK-ban

2013. május 27-én a József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár Öko-esték című rendezvénysorozatának újabb 

előadása keretében a Vértes és a Gerecse meredélyein, 

lankáin sőt gyomrában barangolhattunk – legalábbis 

képzeletben. Túravezetőnk Juhász Márton barlangtani 

referens volt, a Gerecse Barlangász- és Természetvédelmi 

Egyesület képviseletében. 

Képzeletbeli kirándulásunk során a Vértes-hegységből 

indultunk, mely – ki gondolta volna – valamivel több, 

mint 100 barlangot rejt felszíne alatt. Még a szakemberek 

is sokáig azt feltételezték, hogy a hegységet felépítő 

dolomit nem alkalmas a barlangok kialakulására. Furcsa 

mód egy tájromboló tevékenység, a hegységben 

gombamód szaporodó kőfejtők üzemeltetése járult hozzá 

a hegyvidéki üregek többségének felfedezéséhez.

Az egyik, 1971-ben feltárt barlang, melyet közelebbről is 

megismerhetett a hallgatóság, a Nagy-Somlyó-hegyen 

található, a körülbelül 120 méter hosszú és 27 méter mély 

Vértessomlói-barlang, mely meleg vizes kialakulású. Erről 

tanúskodnak szép, táblás barit képződményei, melyek 

egyedülállóak. 2001 óta fokozottan védetté nyilvánították.

Képzeletbeli utunk során a Vértes legjobban ismert 

barlangját, a Guba-hegyen található Csákvári-, más néven 

Bárócházi- vagy Esterházy-barlangot ismerhettük meg 

közelebbről. E képződmény fő nevezetessége, hogy 7-8 

millió évvel ezelőtt üledékcsapdaként működött, melynek 

következtében értékes ősmaradványokat őrzött meg az 

utókor számára. Az itt előkerült háromujjú ősló, lajhár, 

ősoroszlán maradványai tanúsítják, hogy sokkal melegebb 

éghajlat uralkodott a területen a miocén korban. A 

nemzetközileg is elismert és számon tartott barlang – 

noha 1982 óta fokozottan védett, - szabadon látogatható 

a turisták számára.

A Gerecse felé folytatva fiktív túránkat, Tatára érkeztünk, 

melyet nemcsak a vizek városának, hanem a barlangok 

városának is lehetne nevezni. A Megalodus-barlang a 

Kálvária-dombon szintén a kőbányászatnak köszönheti 

felfedezését, és arról nevezetes, hogy félgömbös 

kalcidkiválások és szívkagylók (megalodusok) kövületei 

díszítik. Sajnos ezek a szépségek már egy ideje nem 

láthatók, mivel az elmúlt tíz évben a visszatérő karsztvíz 

elborította az ősmaradványokat tartalmazó kőfolyosót.

Az Angyal-forrási-barlang, Tata másik híres felszín alatti 

értéke, az Angol parkból nyílik. Az 1960-as évekig 

forrásként működött, majd a karsztvíz szintjének 

csökkenésével vált kutathatóvá. 1983-ban a Megalodus 

Barlangkutató Csoport és a Kuny Domokos Múzeum 

közös kutatása révén szisztematikus feltárás folyt itt, 

melynek eredményeként kőbalták, közel 5000 

kerámiatöredék, pénzérmék járultak hozzá Tata 

történelmének feltérképezéséhez. Hála a jól szervezett 

szakmai munkának, a barlang és a kincsei időben 

feldolgozásra kerülhettek. A karsztvíz ugyanis újra utat 

keres magának a barlangban, és az elmúlt 15 évben 

legalább 20 métert emelkedett a barlang körte alakú 
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üregében. A vízszint emelkedésének köszönhetően még 

abban is reménykedhetünk, hogy a barlang visszanyeri 

eredeti funkcióját, azaz meleg vizű forrástavat fog táplálni, 

mint a 20. század elején. Ekkor ugyanis a mai Pálma 

Szálló mellett elterülő forrástavacska egyik jellegzetessége 

volt a tóban feltörő, meleg vizű forrás, mely a felszín fölé 

emelkedve derékvastagságú természetes szökőkútként 

működött, és a tóban álló angyalszoborról kapta a nevét.

A Gerecse hegység közel 500 barlang otthona, melyek 

közül körülbelül 100 jelentősebb méretű. Keletkezésüket 

tekintve a barlangok között vegyesen találunk leszivárgó, 

hideg vizes és feltörő, meleg vizes barlangokat. Közülük 

négyet ismerhettünk meg az előadás segítségével.

A hasonlósága miatt a Szelim-barlang unokatestvérének 

tekinthető Jankovich-barlang az Öreg-kő tetején található. 

Nemcsak abban egyezik a Szelim-barlanggal, hogy nagy 

bejárata és hegytetőre való felszakadása van, hanem 

jelentős régészeti lelőhely is. Legjelentősebb lelet-

együttese a pattintott kőkorszakból való, melyet sokáig a 

bükki Szeleta-barlangban előkerült eszközökhöz való 

hasonlósága miatt helytelenül dunántúli szeleta-kultúrának 

neveztek. Vértes László végzett az 50´-es években 

„tisztázó” ásatásokat, és bebizonyította, hogy az itt talált 

leletek önálló kultúrát alkotnak, s ettől kezdve a 

tudományos közvélemény jankovich-kultúraként tartja 

számon az itt előkerült leleteket.

A Nagy-pisznicei-barlang a természetjárók előtt nem 

ismeretlen nagy-pisznicei bányánál található, ahonnan 

valószínűleg már a római kortól egészen a XIX. századig 

bányászták a piszkei márványt. Ez a valójában jura-kori 

mészkő márvány hatású rajzolata miatt lett középületek 

időálló és szép építőeleme. A hegy közel 30 barlangja 

közül a Nagy-pisznicei-barlang körülbelül 600 méter 

hosszúságú és cseppkőképződményeiről ismert. Nem 

hiába nevezik Bőregér-lyuknak is, mivel egykor gazdag 

denevérállománnyal és guanóréteggel büszkélkedhetett. 

Az 1950-es években még 3-4-5000 denevér élt itt. De a 

60´-as, 70´-es években számuk a vegyszeres rovarirtás 

miatt jelentősen megfogyatkozott. Olyannyira, hogy az 

aggteleki munkatársakkal közös program keretében 

kétségbeesett erőfeszítést tesznek a helyi szakemberek – 

köztük előadónk, Juhász Márton is – a denevérfajok 

visszatelepítése érdekében. Reméljük, munkájukat siker 

koronázza.

A Szelim-barlangot talán minden helyi lakos ismeri. 

Valószínűleg gyakori célpontja a családi túráknak, és 

bizonyára sok tatabányai „vonszolta fel” gyanútlan 

rokonait, barátait a hegyre vezető lépcsősoron, hogy a 

Turul emlékmű után a Szelim-barlanggal is 

eldicsekedhessen. 

Az 1930-as években Gál István vezetésével indult el itt a 

régészeti feltárás, de módszeres kutatására 1974-től nyílt 

lehetőség. A gazdag leletanyag a pattintott kőkorszaktól a 

csiszolt kőkorszakon át, bronzkori, vaskori, római kori és 

honfoglalás korabeli időkből származik. Nemcsak 

szerszámokat, kerámiatöredékeket, de a barlangi medve 

maradványait és emberi csontokat is találtak a kutatók.

Az utolsó barlang, melyet bejártunk képzeletbeli utunk 

során, a Felsőgallán található Keserű-hegy vagy Veres-

hegy egyik földalatti ürege. Az itt folyó bányaművelés – 

mely napjainkban is nagy volumenben folyik – 1976-tól 

máig 25-26 barlangot tett feltárttá. A Keserű-hegyi 

barlang 115 méter mély és 600 méter hosszú. Az 1976-

ban megtalált barlang szép borsóköveiről ismert, de 

baritos ásványkiválásai is vannak.

Képzeletbeli túránk itt ért véget. Noha nem hallottuk az 

erdei madárfüttyöt, és az erdők dús illatát sem 
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lélegezhettük be a másfél órás előadás alatt, Juhász 

Márton értő kalauzolása valamint a barlangokról és 

ásványokról készült fotók nézegetése hozzájárult ahhoz, 

hogy sok és hasznos információhoz jussunk a „Vértes és 

a Gerecse természeti kincseiről barlangász szemmel”.

Feketsné Kisvarga Anita 

(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)

Zöldellő Egyház – Nyolc vallás a jövőért

A Ma és Holnap című magazin kiadójának első könyve 

jelent meg idén tavasszal Zöldellő Egyház címmel. A 

„könyvbemutató országjárás” egyik állomása a József  

Attila Megyei és Városi Könyvtárban volt 2013. június 3-

án.

Az író-olvasó találkozót dr. Voit Pál, a megyei könyvtár 

igazgatója nyitotta meg, aki 

elmondta, hogy két okból is 

támogatta a könyvbemutató 

megszervezését. Egyrészt azért, 

mert a könyv témája illeszkedik a 

könyvtár által lassan három éve 

felvállalt küldetéshez: az olvasók 

ökoszemléletének alakítását 

célzó törekvéshez. Másrészt a 

könyvtár a rá jellemző 

nyitottsága miatt is örömmel 

adott alkalmat a 

könyvbemutatónak, mely 

nyitottság megtestesül mind a nem hagyományos 

szolgáltatások körének kiterjesztésében, mind pedig az 

intézmény kapcsolatrendszerének szélesítésében, ami az 

egyházi szervezetek felé történő nyitást is magában 

foglalja.

Az író-olvasó találkozón a könyv megálmodója, Scodnik 

Kinga, és a fotókat készítő Németh Gábor beszélgetett 

a helyi egyházi vezetőkkel az egyházak 

környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos 

vélekedéséről, a természet egyházi liturgiában való 

megjelenéséről. A beszélgetésre a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége Tatabányai Szervezetének 

elnöke, Pap István meghívta Simon Pétert, a 

Gallavölgyi Egyházközségek plébánosát, Hamar Lászlót, 

az óvárosi református gyülekezet lelkészét, és 

Schermann Gábort, evangélikus lelkészt.

A beszélgetés során minden vendég egyet értett abban, 

hogy az egyházak alapvetően természetközeli 

gondolkodásra, az Istentől kapott környezet megóvására 

hívják fel a hívők figyelmét. A gyakran a 

környezetszennyezés számlájára írható természeti 

katasztrófák áldozataiért szóló imádságok, a karitatív 

munka mind-mind szemléletformáló erővel bírnak. 

Minden egyházi vezető beszámolt arról is, hogy 

szemétgyűjtési akciók szervezésével, kiadványok 

készítésével vagy kirándulások alkalmával próbálják az 

ember és a természet közötti helyes viszonyról való tudást 

átadni, a környezettudatos viselkedést kialakítani a 

gyermekek körében.

A könyvbemutató második felében a könyv alkotói arról 

beszéltek, hogy milyen sokat tanultak a vallási 

toleranciáról a könyv készítése során. Minden vallás felé 

nyitott szívvel, előítéletektől mentesen kellett közeledniük 

ahhoz, hogy pontos képet rajzolhassanak a vallások, az 

egyházak és a természet kapcsolatáról.

A Zöldellő Egyház című könyv összesen 8 interjút tartalmaz 

8 egyházi vezetővel. A könyvben felvetődő kérdések 

között szerepel például, hogy milyen módon reagál az 

adott egyház a természeti katasztrófákra, vagy hogyan 

vélekednek az egyes egyházak Isten által az emberekre 

bízott feladatokról a Földdel, az élővilággal kapcsolatban, 
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milyen kapcsolódási pontok vannak a vallás és a természet 

között stb. Mindemellett az olvasók megismerkedhetnek 

az egyes egyházak környezetszennyezésre, 

természetvédelemre vonatkozó speciális válaszaival is. Így 

olvashatunk az Ökumenikus Ifjúsági Iroda által szervezett 

„72 óra kompromisszum nélkül” című programról, vagy a 

Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 

Presbitériuma által 2008-ban alapított Ararát 

teremtésvédelmi-ökológiai munkacsoportról, amely a 

teremtett világ iránti keresztényi felelősségre hívja fel a 

figyelmet. Frölich Róbert főrabbi megismerteti az 

olvasókat a Tórában említett hét kiemelt növényről, 

melyek Izrael dicsérendő termékei. A Hit Gyülekezetéről 

megtudhatjuk, hogy évente rendez erdei iskolákat. 

Olvashatunk arról is, hogy a Magyarországi Muszlimok 

Egyháza minden évben csatlakozik a Föld Órája 

elnevezésű kezdeményezéshez. Sölétormos Jenő, a 

Krisna-völgy alapítója pedig arról a tervéről is beszél a 

vele készült interjúban, hogy keresi az együttműködési 

lehetőségeket más ökofalvakkal, környezettudatos 

kezdeményezésekkel. Ming Lai mester, a Magyarországi 

Kínai Chanbuddhista Egyház apátja többek között arra 

irányítja rá a figyelmet, hogy aki a belső világának 

gazdagítására törekszik, az a környezetére is vigyáz.

A könyv olvasása során arra a meggyőződésre juthatunk, 

hogy a természet védelme iránti elkötelezettség minden 

vallás és egyház számára fontos, de a felelősen 

gondolkodó emberektől sem lehet idegen függetlenül 

attól, hogy hívő vagy nem hívő emberről beszélünk. A cél 

ugyanaz: a kölcsönkapott Földet megőrizni az utódok 

számára, az emberi meggondolatlanság miatti 

környezetkárosítást visszafordítani, s gyermekeinket is 

erre nevelni. Amikor az emberiség ehhez a célhoz vallási, 

etnikai határokat is át tud majd lépni, nemcsak egy szebb 

és élhetőbb környezetet fog kialakítani, hanem magasabb 

szellemi és etikai szintre is fog lépni.

Feketsné Kisvarga Anita 

(József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya)

A József  Attila Megyei és Városi Könyvtár az ünnepi 

könyvnapon

2013. június 8-án, szombaton könyvtárunk is részt vett a 

Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda 

által megrendezésre kerülő I. Tatabányai Ünnepi Könyvnap, 

Mackó és Gyermekkönyv Illusztrációs Kiállításon Tatabányán, a 

Fő téren. 

Bár a téren jelen voltak a helyi könyvkiadók és a 

könyvterjesztők is, a könyvnap idén még inkább 

hasonlított egyfajta meghosszabbított gyereknapra, 

mintsem könyvfesztiválra.

A József  Attila Megyei és Városi Könyvtár beiratkozási 

akcióval várta a játékos kedvű érdeklődőket. Egy, a Fő 

téren és környékén található szabadtéri nevezetességek 

felkutatására buzdító feladatsor kitöltése esetén 50%-os 

kedvezménnyel iratkozhattak be egész évre leendő 

olvasóink.

A könyvtár standja mellett felállított kis asztalnál macis 

könyvjelzőket készíthettek a gyerekek, illetve tetszés 

szerint rajzolhattak, színezhettek. Egy kis kiállítást is 

megtekinthettek saját kiadványainkból az érdeklődők. 

 A „Cserélj könyvet könnyedén” című akciónkban az olvasók 

megunt vagy feleslegessé vált könyveikért cserébe vihettek 

az állományunkból leselejtezett könyvekből!

A gyermekek számára készített Népmese-TOTÓ helyes 

A vetélkedő térképe
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kitöltése után apró ajándékot adtunk.

Könyvtárunk az „Ügyességi medvepróba” első állomásán is 

megtalálható volt a könyvnapon, méghozzá Kormos 

István születésének 90. évfordulójára emlékezve egy 

Vackor-TOTÓ-val.

Reméljük, hogy sok más rendezvény mellett az Ünnepi 

könyvnap is könyvhétté fog terebélyesedni az elkövetkező 

években Tatabányán, és alkalmunk lesz még részt venni és 

a könyvtáros szakmát képviselni ezen a városi eseményen.

Feketsné Kisvarga Anita 

(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)

Dr. Tóth Ferenc: Kártevők a természetben és a 

társadalomban - Öko-Esték sorozatunk júniusi 

előadásáról

Élményszámba menő és nagyon is aktuális előadást 

hallhatott a tatabányai József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár közönsége, június 17-én, Dr. Tóth Ferenc 

agrármérnök interpretálásában. Nemcsak a szakember 

szemével és tudásával, hanem a gondolkodó ember 

szemszögéből is összehasonlította a mostani időkben, a 

természetben és társadalmunkban nagyon is tapasztalható 

alapvető problémákat. E kettőt nem lehet elkülöníteni, 

hiszen mind a természet, mind a társadalom egymást 

tükrözik. Ahogy bánunk egyikkel, ahogy működik az 

egyik, úgy hat vissza ránk, és hat a másikra is. Amilyen 

rendezett vagy kibillent egy társadalom, azt megérezzük a 

saját bőrünkön és környezetünkben viszont. Jó példa erre 

a szúnyog. Igen, a szúnyogot a közvélekedés egy 

kártevőnek tartja. Ez a látszat él bennünk ezekről a 

parányi vérszívókról, de mégis a tápláléklánc egy részét 

képezik, de van egy másik „láthatatlan” szerepük is. 

Hiszen a szúnyogok nagy számban, csak bizonyos okkal 

jelennek meg. A folyó- és tópartok mentén akkor 

észlelhetők tömegesen, amikor az emberek, vagy emberi 

tevékenység jelenik meg nagyobb számban és mértékben! 

Szinte hihetetlenül hangzik az, hogy a szúnyoginvázió 

nem más, mint egy biológiai veszélyt jelző rendszer, 

mégpedig azt jelzi, hogy a természet a saját egyensúlyának 

érdekében visszaköveteli magának a tőle feleslegesen 

elvett területeket. Amikor lebetonozzák a vízpartokat, 

épületeket húznak fel a partjaikra, nem tudják a vizek 

megtisztítani magukat. A társadalom válasza ekkor lehet 

az is, hogy permetezéssel, vagy más vegyi beavatkozással 

válaszol a vélt komfortjának védelmében, csakhogy ekkor 

kiiktatja a jelzőrendszerét. Ezután viszont a természeti 

közeg elkezd visszafejlődni, lepusztulni. A társadalomban 

is hasonlóképpen jelentkeznek a „kártevőink”. Ott és 

akkor, ahol rendezetlen dolgaink vannak. Jelzik azt, hogy 

felbomlott a közmegegyezésen alapuló rend, a közösség 

harmóniája. Mindenestre minden kártevéssel szemben 

nem az a megfelelő védekezési mód, hogy „irtunk”, 

hanem az, hogy tőlünk telhetően visszaállítjuk a 

természetben és társadalmunkban tapasztalható 

rendetlenséget a magunk példájával, hiszen a kártevők 

csak akkor kerekednek felül, amikor figyelmeztetni 

szükséges.

Nász János 

(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)
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