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Tisztelt hölgyek, urak, én most befejezésül a
vers refrénjében emlegetett két szent helyet egy
újabbal kiegészítve azt mondom, azt kérem: »Ne
hagyjátok a könyvtárat sem!«

Az írók, költõk azért (is) olyan fontosak, mert
pontosabban és szebben tudják elmondani azt,
amit mi, »halandók« csak nehezen, sokszor pon-
tatlanul, nehézkesen vagyunk képesek megfogal-
mazni. Szóljon tehát helyettünk a költõ, akinél szeb-
ben kevesen írtak a könyvrõl.”

Pintér László

(A vers, amelynek elmondására Balogh Mó-

nika készült, idõszûke miatt szintén kimaradt a
programból, ezért most közöljük.)

EGY LÁNY A VILLAMOSBAN

Fiatal lány volt, ám ölébe ejtett
Szemmel már úgy ült, mint dús terhü nõ,
Ki révedezve sejti már a rejtett
Jövõt, mely szíve alján csendbe nõ,
Maga körül minden zajt elfelejtett,
Lesiklott róla Gond, Tér és Idõ
Körötte durva, lármás utasok

Tolongtak, s õ csak ült és olvasott.
Néztem hevült arcocskáját merengve:
Ki tudja, milyen sötét hivatal
Felé viszi szegény leányt a zengve
Robogó, zsúfolt, sárga ravatal?
De addig még övé a betûk lelke,
A kopott regény minden szava dal:
Grófnõvé szépül, herceg lejt feléje,
S féltérden helyezi szívét eléje.
S megáldottam magamban ócska könyvét;
Ó, mert lehet akármi ponyva bár,
Letörli egy sorsocska árva könnyét,
S a vad világ többé nem oly sivár:
Egy árnyalattal tûrhetõbb, egy gyöngéd
Sóhajjal jobb, nem fáj úgy élni már –
Egy rossz író is így érhet föl tisztelt
Rendû és rangú harminchat minisztert!
Ó, hadd rontsák hát mások a világot,
Politikák, jelszavak és hadak!
Csak a tollakat ne fogja meg átok,
Írók kicsinyje s nagyja, rajta csak!
Isten szívét nem bizta, csak tirátok,
S míg ég és föld bús rommá omlanak,
Hû könyveinkben daloljon a lélek

Vigaszos daccal: mégis szép az élet!

(Tóth Árpád)

„Ciki a cigi”
A statisztikai adatok szerint nemcsak a dohányzás kipróbálása, de a
rendszeres cigarettázás kialakulása is egyre fiatalabb életkorban
következik be. Nagyon fontos tehát, hogy olyan véleményformáló
élmények érjék a gyermekeket, amelyek hatására késõbb minél
kevesebben próbálják ki a cigarettázást, kevesebben szoknak rá a
dohányzásra.

2007. október 26-án a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtárában Gábor Edina, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) fõigazgatója bemutatta a könyvtár
részére átadott érintõképernyõs számítógépet és a „Ciki a cigi” hon-
lapot, Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) elnöke pedig ismertette
az OEFI és az IKSZ megállapodása alapján a könyvtárak részvételét
az országos dohányzásmegelõzési programban

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Óvodai és iskolai
dohányzásmegelõzési  programjának keretében „Ciki a cigi” (http:/
/www.cikiacigi.hu) címmel a dohányzás megelõzését és a leszokást
elõsegítõ honlapot indított az öt–nyolc, a kilenc–tizennégy és a
tizenöt–húsz éves korosztályok számára. A honlapon a hasznos in-
formációk mellett játékok és a dohányzás egészségkárosító hatásait
bemutató illusztrációk, animációk is megjelennek.

A honlapon kapcsolódást találhatunk az OEFI honlapjának óvo-
dai és iskolai dohányzásmegelõzéssel foglalkozó részeihez, ahol
lehetõség van a programokra való on-line jelentkezésre és regiszt-
rációra (Regisztráció – http://reg.oefi.hu), valamint a dohányzás-
megelõzési játék cédé programja (http://www.oefi.hu/color/
megeloz3.htm) is letölthetõ.

Az OEFI Dohányzásmegelõzési Óvodai Programja speciális pre-
venciós nevelési feladatot vállal a korai életszakaszban: az óvodás-
korú gyermekek egészségének védelmét tûzte ki célul, ami a do-
hányzás megelõzésére, a káros szenvedély kialakulása ellen irá-
nyul. A program alapját képezi egy olyan játékszoftver, amelynek
segítségével öt különbözõ színes, érdekes játékkal lehet játszani:
kirakós, kifestõ, párkeresõ, fogócska, interaktív rajzfilm.

A játékszoftver kétféle formában érhetõ el:
– A Dohányzásmegelõzési interaktív számítógépes játék 5–

10 éves korú gyermekek részére címû CD-ROM az OEFI honlapjáról
letölthetõ, illetve az ott található jelentkezési lap kitöltésével isko-
lák számára térítésmentesen igényelhetõ.

– Érintõképernyõs számítógépek az általános iskolákban,
könyvtárakban.

Annak érdekében, hogy a program, valamint a játékok az óvo-
dákon és iskolákon kívül is eljuthassanak a gyerekekhez, az OEFI
kétezer CD-ROM-ot juttat el térítésmentesen a magyar közkönyvtá-
rak számára. Ezeket a könyvtárakban a gyerekek használhatják,
játszhatnak vele, sõt ki is kölcsönözhetik. Az OEFI a magyar könyv-
tárak számára egy érintõképernyõs számítógépet is eljuttat, amely
országszerte a könyvtárak gyermekrészlegei között „vándorol” majd.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában elhelyezett
eszköz a késõbbiekben többek között a Dagály utcai, a kõbányai,
az Ugocsa utcai és az Üllõi úti könyvtárak után Pest megye könyv-
táraiba vándorol tovább. További információ:

Demjén Tibor projektvezetõ, tel.: (1) 312-5020,
e-mail: nihptohp@c3.hu,
web: http://www.oefi.hu/color/
Kardos Anikó, tel.: (30) 944-4619
Kocsis Lajos, tel.: (30) 456-5656
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