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Aki szerette a kötelezõ 

olvasmányokat

✒✒  Fábián Janka írónõre, aki a tatai Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége

volt 2015.december 9-én, igaz ez az ál-

lítás. Szenvedélyes olvasó kicsi korától

kezdve, és írással is próbálkozott több-

kevesebb sikerrel már kisiskolás korá-

ban. 

Mindez azonban nem tette egyértel-

mûvé majdani pályáját. Bölcsésznek in-

dult, történelem–angol szakra járt, majd

késõbb a francia nyelvet is megtanulta.

Sikeres volt ez a választás, mert a min-

dennapokban nyelvtanárként kereste

kenyerét, s a mai napig is ad nyelvórá-

kat. Közben azonban titkos ösztönnek

engedve gyûjtötte a gondolattöredéke-

ket, ötleteket, hogy majd egyszer, ha

sok ideje lesz, ezeket felhasználja, meg-

írja. Az élet úgy hozta, hogy az õt nyelv-

tanárként alkalmazó nagy cégek a gaz-

dasági válság idején sorra lemondták az

órákat, s egyik pillanatról a másikra ott

állt temérdek szabadidõvel és a meg-

íratlan ötletekkel. Nekifogott hát ezek

feldolgozásának. Történelmi mûveltsé-

ge miatt nem csupán a szereplõk sorsa,

egymáshoz való viszonya kap hangsúlyt

könyveiben, hanem az õket körülvevõ

történelmi kor jelentõsebb alakjai is

megjelennek. Ezzel hitelesebbé válnak

a kitalált történetek, s egyben regényes

történelemkönyvvé, olvasmányos kor-

rajzzá válnak a mûvek.

Könyveiben nemcsak magyar, más

országok történelme is megjelenik. 

A regények stílusa, szóhasználata is tük-

rözi a kort, amelyben játszódnak. Ez a

fajta, néha régies szóhasználat tette,

hogy a kezdeti megjelenésekkor sokan

azt gondolták, hogy a két világháború

között alkotó írónõ könyvei ezek, ame-

lyeket most újra megjelentet az Ulpius-

ház Könyvkiadó. Megtörtént, hogy egy

író-olvasó találkozó plakátját olvasva

egy néni felkiáltott: Hát ez még él? Az

olvasóknak hamar kedvenceivé váltak a

könyvei, és az Ulpius csõdje miatti

kényszerû kiadóváltás is hasznára vált

mûveinek: immár kemény kötésben je-
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lent meg legújabb könyve, a Búzavi-

rág. A közönség szívesen vásárolná a

régebbi könyveit is, de egyelõre jogi

huzavona miatt nem jelenhetnek meg

ezek a mûvek, ám a Libri kilátásba he-

lyezte újabb kiadásukat. Az írónõ úgy

tervezi, hogy a jövõben évente csak egy

mûvet ad ki, hiszen a színvonalas mun-

kához, az anyaggyûjtéshez kell ennyi

idõ, és szeretné megtisztelni az olvasó-

kat azzal, hogy kizárólag igényes mûvet

ad ki a kezébõl. Arra a kérdésre, hogy

kik a kedvenc szerzõi, Gárdonyit, Ken

Follettet és Robert Merle-t említette.

Szereti az e-könyveket is. Érzése szerint

nem fogják kiszorítani a papíron nyom-

tatott könyveket, de mellettük – prakti-

kusságuk miatt – el fognak terjedni, és

nagy teret kapnak majd a mindenna-

pokban. Szeret utazni, szereti a termé-

szetet és kikapcsolódásként szívesen

néz filmeket az univerzumról vagy más

tudományos témákról. 

Kedves, nyílt egyénisége, vidám me-

sélõ kedve kellemes estét szerzett a

könyvtár vendégeinek, akik hosszan kí-

gyózó sorban álltak dedikálásra várva a

találkozó végén.

Családi versdélután

✒✒  Advent idején fokozódik bennünk az

ünnep iránti vágy, szívünket, lelkünket

feldíszítjük a karácsony ünnepére. Jó

egy kicsit megállni, befelé, önmagunkra

figyelni. Ehhez a lelki készülõdéshez

nyújtott segítséget – már harmadik al-

kalommal – a Családban marad vers-

délután, ahol a család apraja-nagyja 

szavalatokkal teremtette meg az ünnepi 

várakozás varázslatos hangulatát.

2015. december 9-én összegyûltek a

családok Tatán, a Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár programján, hogy átadják

verscsokrukat a zsûritagoknak, Sinkó 

Ildikó könyvtárigazgatónak, Solti Eme-

sének, a Ringató foglalkozás vezetõjé-

nek és Lezsovits Szilvia mûvelõdésszer-

vezõnek. A versdélutánt Mentovits Éva

A szeretet ünnepén címû költeményével

nyitottuk meg. Majd következett a csa-

ládok elõadásában Juhász Magda, Sza-

bó T. Anna, Dsida Jenõ, Károlyi Amy,

Fazekas Anna és Fésûs Éva egy-egy ver-

se, illetve a Nádasdi família a verseken
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kívül egész dalcsokorral is készült a té-

li ünnepkörhöz kapcsolódóan. 

Befejezésül a zsûri megköszönte a

családok szereplését, és azt, hogy 

verseikkel elhozták a karácsony szere-

tetteljes, szívmelengetõ szellemét a

könyvtárba. Oklevéllel, szaloncukorral,

angyalkával és mesekönyvvel hálálta

meg a könyvtár valamennyi résztvevõ-

nek a szavalást. Idézve az egyik elhang-

zott Szabó T. Anna verset: „Karácsonyos

esti mesét/összebújva olvasunk –/ ná-

lunk minden este ünnep –/ hurrá, eb-

ben jók vagyunk!”, reméljük, hogy

programunkkal mi is jók voltunk a csa-

ládokhoz, és jövõre is találkozunk ve-

lük. 

A versdélután résztvevõi Bodorné

Farkas Éva és Bodor Boglárka; Kele-

menné Goldschmidt Judit, Kelemen

Adél és Kelemen Enikõ; Kovács-Pataki

Csenge, Kovács-Pataki Bíbor és Kovács-

Pataki Borostyán; Nádasdi Barbara,

Nádasdi Angyalka, Nádasdi Kamilla,

Nádasdi Napsugár, Nádasdi Jázmin;

Pallagi Zsuzsanna és Tyukász Ibolya

Luca; Szabóné Szemler Melinda, Szabó

Fanni Melinda és Szabó Roland; Tóth

Emese és Guhn Flóra voltak.

Könyvtári majmocskák

✒✒  2015. november 9-étõl hirdette meg

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új

fejtörõ játékát, A kõmajmok háza cím-

mel. A rejtvény Tasnádi István azonos

címû, IBBY-díjas ifjúsági regényét dol-

gozta fel furfangos kérdésekkel, ügyes-

ségi feladatokkal. 

A kõmajmok háza címû könyvet

gyakran kölcsönözték olvasóink az el-

múlt idõszakban is. A mû népszerûsé-

gét tovább növelte, hogy Tasnádi István

nálunk járt októberben író-olvasó talál-

kozón. Ez adta az ötletet, hogy a két ti-

zenéves fiú, Gyuri és Kornél történetét

játékos formában is megosszuk a gyer-

kõcökkel. A kiskamaszoknak szóló ol-

vasmányhoz különbözõ szórakoztató

feladattípusokat eszeltünk ki, olyano-

kat, mint fogalompárosító, labirintus,

kakukktojás, tudáspróba és rajzoló,

ahol a gyerekek egy mágikót, azaz má-

gikus lényt örökítettek meg a képzele-

tük, fantáziájuk alapján. Próbára tettük

a gyerekek megfigyelõképességét is,

amikor a „majomparádé” nevû feladat-

ban öt különbséget kellett felfedezniük

két, majmos rajz között. A visszajelzé-

sek szerint ez és a labirintusos fejtörõ

tetszett a legjobban az olvasóknak, ahol

Kornél kedvenc focistáját, Andrés

Iniestát kellett kivezetni az útvesztõbõl. 

Szép számmal érkeztek a gyerek-

könyvtárba a helyesen kitöltött feladat-

lapocskák egészen december 4-éig, 

a leadási határidõig. Az indulók közül a

legtöbben már korábban olvasták a re-
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gényt, de olyanok is akadtak, akik a

rejtvény hatására vették kézbe A kõmaj-

mok házát. Az eredményhirdetésre iz-

gatottan jöttek a gyerekek, annál is in-

kább, mert a fõdíj – Dollmayer Bea

ügyes kezû könyvtárosnak köszönhe-

tõen – egy bûbájos horgolt majom volt

és egy márkás focilabda. Kozicz Júlia

Anna – a Színes Iskola hétéves diákja –

vehette birtokába a színes pulóveres,

tekervényes farkú majmocskát, a labdát

pedig Essõsy Ágota – a Naszályi An-

gyalffy Mátyás Általános Iskola tízéves

tanulója – passzolgathatja bátyjával. 

Minden játékos boldog mosollyal 

az arcán távozott a díjátadóról, mert az

emléklapon kívül egyedi horgolt ma-

jomfejes kulcstartóval, banános csoko-

ládéval és élményekkel gazdagodva tá-

voztak a derûs hangulatú programról. 

Rajzos karácsony

✒✒  Rajzos karácsony címmel hirdetett

rajzpályázatot a Móricz Zsigmond Váro-

si Könyvtár gyermekrészlege. A pályá-

zat nagy népszerûségnek örvendett, hi-

szen összesen százharmincegy munka

érkezett be különbözõ korosztályú

gyermekektõl. 

Óvodások éppúgy alkottak, mint a

felsõ tagozatos diákok. A gyermekek

választhattak, hogy Dsida Jenõ Itt van a

szép karácsony címû verséhez vagy

Borsai Mária A varázskorona címû tör-

ténetéhez készítenek-e rajzot. Volt, akit

mindkettõ megihletett, de a pályázók

többsége az egyik vagy a másik mellett

tette le a voksát. A munkák között a tör-

ténethez kapcsolódóan sokan örökítet-

ték meg azt a pillanatot, amikor az 

angyalok Magduska ágyán ülnek és el-

mesélik neki a szegény sorban élõ 

Klárika és özvegy édesanyja életét. 

A vers pedig több gyermeknek a csodá-

latos karácsonyfát juttatta eszébe, alatta

játékokkal, de olyan is akadt, aki a kis

Jézus születését vetette papírra. Egy biz-

tos: a gyermekeknek a pályázaton való

részvétele olyan jótett volt, amelyet

odafenn az angyalok biztosan felje-

gyeztek.

Az eredményhirdetést 2015. decem-

ber 14-én tartottuk, a kiállított rajzok

gyûrûjében. A gyermekek Petrozsényi 
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Eszter színmûvész elõadásában meg-

hallgathatták az Itt van a szép kará-

csony címû verset, a varázskorona 

történetét pedig közösen idéztük fel. 

A kicsik már izgatottan várták az aján-

dékozást, az ünnephez közeledvén ter-

mészetesen a könyvjutalom mellett 

szaloncukrot is kaptak nemcsak a díja-

zottak, hanem valamennyi jelenlévõ.

A rajzpályázat eredménye

Óvodás díjazottak:

Nagy Enikõ (Szent Margit Óvoda Ta-

tabánya)

Kovács-Pataki Borostyán (Baji Óvoda)

1–2. osztály:

I. Kelemen Adél (2. osztály, Jázmin

Utcai Általános Iskola)

II. Valla-Sarok Agathe (2. osztály,

Jázmin Utcai Általános Iskola)

III. Egri Sára (2. osztály, Jázmin Ut-

cai Általános Iskola)

Különdíj: Szalkai Csilla Bíbor (1.

osztály, Fazekas Utcai Általános Iskola)

3–5. osztály:

I. Kozicz Ábel (4. osztály, Színes Is-

kola)

II. Nagy-Tóth Lénárd (4. osztály, Szí-

nes Iskola)

III. Maszlavér Zsófia (3. osztály, Szí-

nes Iskola)

Különdíj: Dörnyei Zsolt (3. osztály,

Fazekas Utcai Általános Iskola)

Istennel a tûzvonalban

✒✒  A 2016. év elsõ Könyves Szerdája

sok szempontból érdekes volt a megje-

lenteknek. A tatai Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár január 13-án délután

Selmeczi Istvánt látta vendégül.

A szerzõ nem elõször járt nálunk, két

éve a Becsülettel élünk és halunk címû

kötetét mutatta be, amely Lantai Vince

zászlós háborús történetét dolgozta fel.

Most ennek szinte folytatásaként jelent

meg Csánki Gábor tábori lelkész hábo-

rús naplója. Õ volt az, aki eltemette

Lantai zászlóst, és utána értesítette a

családot a tragédiáról. Az õ háborús

sorsát és az azt követõ itthoni nehéz

éveket ábrázolja a kötet, Istennel a tûz-

vonalban címmel, nagy hitelességgel,

sok dokumentummal alátámasztva,

fényképekkel illusztrálva. A háborút kö-

vetõ Rákosi-idõk különösen nehezek

voltak Baranyában, ahol a lelkész szol-

gált. A civil lakosság kegyetlen sorsa is

megjelenik a könyv lapjain.

A szerzõ elmesélte a mû keletkezésé-

nek történetét, nagy vonalakban össze-

foglalta a mû tartalmát, közérthetõen,

világosan beszélt a jelenlévõknek, akik

között – nagy örömünkre – meglepõen

sok fiatal diák foglalt helyet. Számukra

igen fontos, hogy a történelem tanulá-

sakor legyenek személyes élményeik

bizonyos eseményekrõl, idõszakokról.
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KITÜNTETÉS
Jávorka Brigitta, a Könyvtári Intézet

munkatársa, Az információs mûvelt-

ség fejlesztésének lehetõségei: tapasz-

talatok a könyvtárbuszon címû

OTDK-dolgozatával Pro Scientia

Aranyérmemet nyert, és megkapta a

Szellemi Tulajdon Nemzeti

Hivatalának különdíját is, amelyet a

dolgozatban feltárt innovációs

értékek alapján érdemelt ki.

Gratulálunk, és további sikereket

kívánunk! ■

A hallgatóság sorai között helyet fogla-

ló idõsebbek külön szóvá is tették: mi-

lyen szép, hogy a fiatalokat is érdekli a

múltunk. A szerzõ is értékelte ezt, és 

a diákokat kísérõ nevelõket megajándé-

kozta a könyv egy-egy példányával. Bár

ismét fogadkozott, hogy nem kezd több

történelmi tárgyú dokumentarista

könyvbe, azért elárulta, hogy mostaná-

ban keresi azokat a személyeket, akik a

második világháborút megjárt katonák

hozzátartozói és emlékeznek a katonák

által elmesélt anekdotákra, érdekes tör-

ténetekre.

Sok sikert kívánunk a további ered-

ményes kutatómunkához! Reméljük,

hamarosan újabb kötetet vehetünk kéz-

be Selmeczi István tollából. ■
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