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József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Tata
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Helischer József Városi Könyvtár - Esztergom

A Helischer József Városi Könyvtárban két programsorozat vette kezdetét a január 14-vel induló héten:
Január 16-án, szerdán: Szerda esti önismereti szemlélődés a
számmisztika személyiségelemző módszerének szemszögéből címmel
tart előadássorozatot Erdélyi Lili Ada. Ezt követően minden héten
szerdán ugyanebben az időpontban nyolc alkalommal lesz
lehetőségük a témában érdeklődőknek felkeresni a
Könyvtárat.
Január 17-én, csütörtökön Egészséges lelki és érzelmi élet a
Biblia tükrében; ezt követően minden második héten csütörtökön
ugyanebben az időben. Dr. Reisinger János irodalomtörténész
előadássorozata.
Február 22-én egész éjszakás foglalkozást szervezünk az
esztergomi és a felvidéki középiskolások részvételével. Az
immár negyedik alkalommal megrendezett Könyvtári éjszaka
az anyanyelv, a nyelvápolás jegyében telik majd, természetesen játékos, szórakoztató foglalkozások keretében.
Márciusban: Pál Ferenc („Pálferi” katolikus pap,
mentálhigiénés szakember. 1986 és 1989 között válogatott
atléta, magasugró) is vendégünk lesz (az időpont
egyeztetése még folyamatban van).
A Gyermekkönyvtár is gazdag programot kínál a fiatalabb
korosztálynak. Neves, a gyerekek által is ismert, közkedvelt
írók látogatnak el könyvtárunkba. Március 8-án, pénteken
Berg Judittal, április 8-án, hétfőn Nyulász Péterrel találkozhatnak az érdeklődők.

A megyei könyvtár EU-s pályázatához csatlakozva:
- június második felében (időpont egyeztetés alatt) nyári
olvasótábor.
- egy olvasáskultúra fejlesztését célzó programsorozat
(időpont egyeztetés alatt); tervezett meghívott vendégek:
Nemere István v. Lőrincz L. László, Czakó Gábor,
Lackfi János, Kalász Márton, Hámori József)
- biblioterápiás foglalkozás roma gyerekek részére (időpont
egyeztetés alatt)
További tervek: Takaró Mihály irodalomtörténész rendhagyó irodalomórája, Roll-Dance (kerekes szék tánc)
meghívása, Dargay Attila kiállítás, Szállási Árpád
emlékkiállítás, Gál Tamás színész előadása; esetleg
Schmidt Egon, Glatz Ferenc.
A rendezvényeken túl szakmai munkánkban a helyismereti
anyag digitalizálásának folytatását tartom a legfontosabbnak. Az eddig elérhető helyismereti sajtóanyag bővül: az
"újkori" Esztergom és Vidéke (1986–2006) is elérhetővé válik
honlapunkon, ill. az interneten. Néhány helytörténeti
alapmű is megtekinthető lesz online, mint pl. Borovszky
Samu Esztergom vármegye c. kiadványa, Osvai László: Az esztergomi Vaszary Kolos kórház története stb., és az Esztergom Évlapjai 1925–2009-ig. Ennek az anyagnak óriási előnye,
hogy az eredeti kiadványoknak nem pusztán egy szkennelt
másolatát olvashatjuk, hanem, ami a kutatás szempontjából
rendkívül fontos: a szövegekben több szempontú
visszakereshetőség is lehetővé válik. Így lesz igazán
élvezhető és használható ez a pótolhatatlan helyismereti
anyag – és ami legalább ilyen fontos: nem csak védhetjük ily
módon, hanem szellemi és kulturális örökségünk mindenki
számára elérhető kincsévé tesszük.
Kovátsné Várady Eszter (HJVK Esztergom)
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Beke Éva (S. Nagy Lajosné)
Művészi ambíciói már felnőtt korában alakultak ki.
Festeni, rajzolni mindig szeretett, fokozatosan fejlesztette
magát autodidacta módon, lépésről lépésre jutott el az
egyre komolyabb technikák alkalmazásához.
Mentora, Bánfi József tatabányai festőművész folyamatosan segítette szakmai tanácsaival.
Először 1998-ban mérette meg magát Győrben, az ÉszakDunántúli Pedagógus Festők Tárlatán, ahonnan elhozta a
Megyei Közgyűlés díját.
Azóta minden alkalmat
megragadott Tatabányán, hogy képeit megmutassa a
szakmai- és a nagyközönségnek.
Jelenleg főként olajjal fest, de kipróbálta már a pasztellt és a
linóleummetszést is.
Főként a figurális festészetet kedveli, de szeret kísérletezni a
nonfiguratív megoldásokkal is.

Kiállításai
Csoportos kiállítások:
ź 1998. Észak-dunántúli Pedagógus Festők Tárlata,
Győr
ź 1998. Bánhidai Tárlat, Tatabánya
ź 2001. Amatőr Artium, Kortárs Galéria, Tatabánya
ź 2001. Őszi tárlat, Tatabánya, Múzeum
ź 2002. Komárom-Esztergom Megyei Pedagógus
festők vándorkiállítása, Tatabánya
ź 2007. Őszi tárlat. Tatabánya, Múzeum
ź 2009. Radnóti emlékkiállítás
ź 2009. Őszi tárlat, Tatabánya, Múzeum
Egyéni kiállítások:
ź 1999. Péch Antal MSZKI Galériája, Tatabánya
ź 2000. Neszmély, Általános Iskola Galériája
ź 2003. Opel Galéria, Tatabánya
ź 2005. Óvárosi Közösségi Ház, Tatabánya
ź 2006/2007. Opel Galéria, Tatabánya
Díjak:
ź 1998. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés

Díja
ź 2009. Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátus Különdíja. Radnóti emlékkiállítás.

23

