
Úgy terveztük – rendhagyó módon, a
szokásos hét nap helyett – a két hétfõi
nap közé fogjuk a programsorozatunkat.
Azt gondoltuk: bajokról, problémákról,
gondokról nem beszélünk, inkább azt
szerettük volna elérni, hogy a pozitív
életérzés, az öröm hassa át a hozzánk lá-
togatókat. Az akartuk, hogy nyomot
hagyjunk. Azt akartuk, hogy „csoda” tör-
ténjen a könyvtár falai között, s ez is tör-
tént, hol nagyobb, hol kisebb ugyan, de a
csoda mindig ott volt – csak néha jobban
oda kellett figyelni, észre kellett venni. 
A visszajelzések jók voltak, sokan vettek
részt a programjainkon, s akik jelen vol-
tak, mindannyian élvezték is õket. 
A résztvevõk mintegy 30-40%- a nem
könyvtári tag volt, s ennek különösen
örültünk, hiszen valószínûleg megszólít-
va érezték magukat, újra (vagy újonnan)
behívtuk õket a könyvtárunkba. Jól mû-
ködött a könyvtári adatbázisunk is, ami
nagy kincs a kezünkben, hiszen érdeklõ-
dési körüknek megfelelõen tudtuk e-
mailben elküldeni meghívásunkat az ol-
vasóinknak.

Október elsején, a nyitó elõadásun-
kon (az NKA támogatásával) Bagdy
Emõkét láttuk vendégül, aki Korkontroll:
a produktív öregedés mûvészete címmel
tartott egy másfél órás elõadást, de az idõ
múlását nem vettük észre, hiszen az elõ-
adó mélyenszántó gondolatait derûvel fû-
szerezte, így a közönségünk áhítattal
hallgatta – s természetesen a vastaps sem
maradt el az értõ közönség részérõl. Erõt,
energiát, pozitív életszemléletet kaptunk.
Megtanultuk, hogy lehet másképp is.

Aktívan, nem feladva, megtervezve a
következõ tíz évet, meg az azt követõket.
Szóval mindig legyen tízéves tervünk, s
majd meglátjuk, ha visszanézzük: jó sok
mindent meg is valósítottunk belõle.
Csak akarni, tervezni kell. Bizalom és bá-
torítás, errõl se feledkezzünk el – hangsú-
lyozta többek között Bagdy Emõke.

Egész hétre kaptunk útravalót, és jó
volt hallani, látni, hogy ezek a gondola-
tok sorra, nap mint nap elõbukkantak a
többi elõadáson is. 

Kedden egy olvasótárs klubot indítot-
tunk útjára, Könyv és Tea címmel – még
egy belsõ használatú, helyben megvalósí-
tott teakínáló dobozt is készítettünk erre
az alkalomra. 

A csoport vezetõje civil segítõ könyv-
táros kollégánk, Bán Éva – aki szabad
idejét, energiáját áldozza fel a könyvtá-
runkért, és közben maga is nagyon jól ér-
zi magát. Szeretettel és szívbõl dolgozik
a könyvtárért, s ez, azt hiszem, nagy
kincs. A klub tagjai az olvasmányélmé-
nyeiket osztják meg egymással, egymás-
tól ajánlásokat és jó beszélgetéseket vár-
nak. Az elsõ alkalom máris nagyszerû
megnyilatkozásokat hozott.
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És mi minden történt a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén?

✒✒    Nincsevics Klára

Bagdy Emõke



Szerdán – kicsit szokatlan módon
ugyan – északi sétabotok (vagyis a
Nordic Walking segédeszközei) kerültek
a könyvtár falai közé. Szerettük volna, ha
mind többen ismerik meg ezt a könnyû
mozgásra csábító sporteszközt, mellyel
szinte „szárnyakat” kap az ember, s tes-
tet, szívet melengetõ jó érzéssel járhatja
vele az erdõt, vagy akár a Duna-partot. 

A Nordic Walkingot Bozsik Anna sífutó
olimpikon mutatta be, beszélt a mozgás
fontosságáról, s meggyõzött bennünket,
hogy hetente legalább háromszor 180-as
pulzusszámmal aktivizáljuk magunkat.
Aztán tornára szólított bennünket, a
könyvtár elõtt is – a sílécünket ugyan
nem keresték, de azt azért megkérdezték:
ugyan, mit méricskélünk? –, meg egy ki-
csit odébb is. Nem is kis létszámú, lelkes
csapatunk azon nyomban hajlongott egy
sort a botokkal, majd a „sétafikálásba” is
belekóstolt. A lelkesedés nem hagyott
alább, utóélete is lett ennek a program-
nak, kérésre rögtön a következõ héten
igazi nordicos tanulásba is fogunk. 

A programhét közepén, csütörtökön,
a jobb agyféltekénk mûködésébe, ennek
rejtelmeibe vezetett be bennünket – nem
is „középiskolás fokon” – Orgoványi
Anikó, aki maga is fest, verseket ír, s még
a Zöld Szív is az õ jobb agyféltekéjébõl
„pattant” ki (találkozván a ballal). 

A jobb agyféltekénk felelõs az érzel-
meinkért, a kreativitásunkért, a belsõ lá-
tásunkért. Aktivizálása esetén megválto-
zik még az élethez való hozzáállásunk is,
a szeretet, a boldogság uralkodik el raj-
tunk. Anikó azt állította, hogy háromnapi
rajzolgatás után a közöttünk legbalkeze-
sebb is le tudja majd rajzolni az élethû
önarcképét. Természetesen ennek kipró-
bálására most nem volt idõnk, talán majd
egy másik alkalommal. Nem kizárt, hogy
itt is szervezõdik már közben egy kurzus,
egy klub – de hiszen ez volt a célunk, az
50+-os (ahogy mostanában finoman
mondják, és akik közé jómagam is tar-
tozom) korosztálynak felvillantani egy
közösségi helyet (könyvtár), egy tevé-
kenységet, mely áthangolhatja életüket,
és segítségével egy kicsit talán más
szemmel nézik a világot. 

Aztán jött a péntek, a játék napja.
Gyönyörûségesebbnél gyönyörûsége-
sebb társasjátékokkal várta a játszani vá-
gyókat Bese Károly, aki a Társasjáték
Klub, avagy a Felnõttmegõrzõ vezetõje. 

Szombaton a Google+ szolgáltatás ér-
dekességeire hívta fel a figyelmet kollé-
ganõnk, Debreczeniné Hajas Ildikó.
Kitartóak is voltak, akik eljöttek, kihasz-
nálták a négyórás idõtartamot, hogy
okuljanak, hasznosítsák a frissen szerzett
tudásukat.
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Nordic Walking

Orgoványi Anikó



Ha vasárnap van, még ha könyves va-
sárnap is, úgy gondoltuk, tegyünk bele
egy kis „színt”, legyen ez egy kicsit a
retró jegyében zajló esemény, egy igazi,
kellemes vasárnap délutáni történés. Ne
délelõtti gyors ügyintézés legyen, hanem
egy ráérõs, elidõzõs, igazi vasárnap dél-
után. Miután volt egy kis szívességi tarto-
zásunk az olvasóink illetve a város lakói
felé (egy évvel ezelõtt – Mi lesz veled,
szentendrei PMK? – megmutatták a szo-
lidaritásukat), ezért úgy döntöttünk, hogy
most mi következünk: saját készítésû sü-
teményeinkkel vártuk õket – õk pedig
jöttek. Természetesen nem akartuk, hogy
csak a „kilók növelésében” segítsük az
olvasóinkat, ezért a fülnek, lábnak, szív-
nek is szerveztünk meglepetést. Zám Má-
ria a táncterápiáról beszélt, és adott egy
kis ízelítõt is – a szó szoros és átvitt értel-
mében is: volt itt mindenkinek egy szem
szõlõ is, majd relaxáció közben egy kis
pohárka bor is került a mit sem sejtõ
résztvevõ kezébe. Volt tánc is, de termé-
szetesen nem üveges. Közben pedig a
másik teremben Négyessy Katalin gor-
donkamûvész kápráztatta, andalította el a
jelenlévõket. S bizony hallgatták is volna
napestig, ha nem szólította volna el egy
elõadás próbája a mûvésznõt. 

S amire számítottunk: visszatértek a
már nem és jöttek a még nem beiratko-
zott olvasók is – szép számmal. Jó volt
ezt megtapasztalni, no meg hallani a vé-
leményeket: Hm, hangoskönyv? Valóban
nem hallgattunk mi még ilyet otthon
sem, a kocsiban sem, az utcán sem, vára-
kozván sem – de most a könyvtár azt ta-
nácsolja nekünk, hallgassunk bele, vi-
gyük haza. Megpróbáljuk, hisz annyi
mindent adott a héten nekünk, ez most
vajon miért is ne „jönne be”? 

S volt, aki nem sejtette, hogy a vasár-
nap kikölcsönzött hangoskönyv (nocsak,
Schäffer Erzsi) egyszercsak élõben is
„belopózik” a könyvtár falai közé. S bi-
zony így történt, másnap megjött
Schäffer Erzsi a szõlõbõl, és csak mesélt,
mesélt, lélektõl lélekig. A levegõ sem
mozdult, csak varázsolódott mindenki,
egy tiszta, meleghangú ember meglátta a
szépet, a jót, az emberségeset, példát mu-
tatatott fel, hogyan lehet másként, ember-
ségesebben élni. Gyönyörû, egyszerû,
emberséges történeteket hallottunk, a
szeretet hangját.

Jó volt kizökkenni a mindennapok-
ból, kicsit más szemüvegen keresztül lát-
ni, elaraszolni az élet nehézségei mellett,
nézni a lelkesedõ kollégákat, az érdeklõ-
dõ – és az egyre csak érkezõ – látogató-
inkat, s hinni, különösen a hét folyamán
nap mint nap visszatérõ látogatóinknak,
hogy másként is lehet: aktívan, lélekeme-
lõen. Megvalósulni láttuk a hét elején
még csak jelmondatként elhangzó mon-
dat – Idõskorban is aktívan – találkoz-
zunk a könyvtárban! – igazi tartalmát. Mi
elõkészítettük az utat. 

Köszönjük mi is, az élvezet kölcsönös
volt! ■
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Könyves vasárnap


