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Egy beérett életmû gyöngyszemei

✒✒  2016. január 20-án a Tatán élõ és al-

kotó Kerti Károly György irodalmi mun-

kásságába nyerhettek betekintést az 

érdeklõdõk a tatai Móricz Zsigmond Vá-

rosi Könyvtár és a Nyugdíjas Pedagógus

Klub által szervezett irodalmi délutá-

non. A novellák és versek elõadásában

Lehotzky Csabáné és Petrozsényi Eszter

mûködött közre, a mûvész termékeny

alkotói életérõl és mûveirõl munkatársa,

Kövesdi Mónika mûvészettörténész me-

sélt.

Kerti Károly György sokoldalú em-

ber – restaurál, zenél, fordít, fest, ír.

Költeményeinek egyedülálló csoportját

alkotják a haikuk, ezek a japán kultúrá-

ból átvett, háromsoros, puritán versek.

A környezetére érzékeny mûvész né-

hány szóval is olyan pillanatképeket ra-

gad meg, amelyek azonnal visszhangot

keltenek az olvasóban, hallgatóban. 

A mûfajra jellemzõ a természeti képek

használata és a tárgyiasság, valamint az

erõs zeneiség. Olykor maga az írás ih-

let: „feloldja a tust/ecsetért nyúl, kezé-

ben/az egész világ”, néha egy emlék

hangulata: „friss széna bódít/lent har-

sogva fut az Olt/fa-tövén borvíz”, és

sokszor a humor: „gyorsan a gép-

hez/amíg el nem felejtem/ezt a haikut”.

A haiku jellemzõje, hogy költõ és ol-

vasó egy ponton, a vers után maradt

csöndben találkozik. Ilyen különleges

találkozás történt meg Kerti Károly

György író-olvasó délutánján is, a Mó-

ricz Zsigmond Városi Könyvtárban.

Állati farsang

✒✒  A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

gyermekrészlege idén is farsangi szí-

nekbe öltözött, és megrendezte az ál-

latok farsangját. A Kõkúti Általános 

Iskola második osztályos tanulói öko-

tagozatosok, tehát nem áll tõlük távol a

természet, az állatok szeretete.

Könyvtárunk 2016. február 2-án ál-

arckészítésre hívta a diákokat. Ki-ki

nyulas, kutyás, lovas, koalás vagy ép-

pen pillangós álarcot színezett, díszített
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kedve szerint, majd a könyvtárosok se-

gítségével gyorsan a gyermekek fejére

kerültek a maszkok. A kislányok és a

kisfiúk boldogságot sugárzó szemmel

forogtak társaik elõtt, és kérdezgették

egymástól: Milyen? Hogy áll? Ugye jó

lett?

A kézmûvességet követõen a felnõt-

tek részlegébe masíroztunk át, ahol mu-

zsikaszóra rögtönzött felvonulást tartot-

tunk. Az olvasóknak integettünk, õk

pedig harsány tapssal fejezték ki tetszé-

süket. A gyermekek a foglalkozás vé-

gén jóízûen fogyasztottak a farsangi

fánkból és süteménybõl. A gyermek-

könyvtári böngészde sem maradt el, az

általános könyvtárismertetõ után a diá-

kok olvasgattak, de olyan is akadt, aki

már könyvtártag volt, és kölcsönzött.

A készített maszkokat a gyermekek

hazavihették, így otthon is szívesen em-

lékezhetnek erre az együtt töltött, vi-

dám délutánra. Mi, könyvtárosok pedig

abban bízunk, hogy akik elõször jártak

nálunk, azok is kedvet kaptak a könyv-

tárlátogatáshoz, és (ugyanilyen) öröm-

mel térnek vissza hozzánk.

Öltözz pirosba

✒✒  Harmadik alkalommal szervezett Öl-

tözz pirosba napot a tatai a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár, bekapcsolódva

az országos kampányba. 

A február 19-én összegyûlt adományt

a Szemem Fénye Alapítványon keresz-

tül a pécsi Dóri Ház kapja meg. A gyer-

mekhospice intézmény a daganatos és

egyéb életet veszélyeztetõ vagy megrö-

vidítõ betegségben szenvedõ gyerme-

keket és hozzátartozóikat segíti. Az idei

évben már nem csak a Dóri Ház mûkö-

désére, hanem egy új intézmény, a

romonyai Pillangó Ház felépülésére is

gyûjtenek adományt. 

A könyvtár reméli, hogy a kampány-

nyal sokak figyelmét felhívta a gyer-

mekhospice ügyére. ■
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