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2009. március 4-én, egy hétköznapi estén kis falunk könyvtárának „nagy nevű” 
vendége volt: Schäffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró, a 60 éves Nők Lapja munkatár-
sa. 

Már hetek óta izgatottan vártuk ezt a találkozót. Picike a könyvtárunk, ezért a 
kultúrház emeleti kis termében tartottuk meg a találkozót. 

Manapság író-olvasó találkozót szervezni nem könnyű feladat, hiszen a köny-
vek egyre nehezebben veszik fel a versenyt a korszerű technikákkal. A mi találkozónk 
rácáfolt erre: még a szomszédos településekről is érkeztek látogatók, közel 60 fős kö-
zönség fogadta az írónőt. 

A találkozó megnyitása előtt sokat gondolkodtam vendégünk bemutatásán, 
olyan izgatott voltam, hogy alig találtam a szavakat. „ A látogatók nyilván nem az én 
hosszú beszédemre vágytak, hanem az írásai által megkedvelt írónőt szeretnék szemé-
lyesen megismerni” mondtam és átadtam a szót. 

Kedves kis történetek elmesélése következett, melyek egy érzékeny, embersze-
rető, odafigyelő, nyitott személyiséget rajzoltak elénk. E történekek tanulsága: Tudni 
kell olykor megállni egy percre, odafigyelni egymásra, nyitottnak lenni azokra a kis 
történésekre, amelyek nap mint nap zajlanak körülöttünk. Az írónő történeteiben igye-
kezett velünk is megismertetni a mindennapok csodáját, örömét és bánatát. 

Ezen az estén egy pillanatra megállt az idő és semmi más nem számított csak 
az élmény, melyben együtt volt részünk. Ez az este úgy hiszem, bevésődött a szívekbe 
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és a lelkekbe, és ezért örök hálával tartozunk Schäffer Erzsébetnek. Csodás egyéniségét, 
kisugárzását, mosolyát, törékeny alkatát és üzeneteit soha nem fogjuk elfelejteni.  

Jóleső érzés volt látni, hogy élet költözött az öreg kultúrházunk falai közé, 
öröm volt látni, hogy milyen sokan jöttek el, és jól érezték magukat ezen az estén. Úgy 
éreztem, hogy ezért az estéért érdemes volt tenni és dolgozni. Ez az este mindenkié volt: 
közösségi élmény, melynek reméljük lesz még folytatása. Schäffer Erzsébet megígérte, 
hogy visszajön még hozzánk. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk kedves kis 
történeteit, élményeinek egy kis töredékét. A jelenlévő hölgyeket és mindenekelőtt 
Schäffer Erzsébetet hálánk jeléül és a közelgő nőnap alkalmából Nyúl Dénes képviselő 
úr egy szál rózsával köszöntötte. Az este éjszakába nyúló kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Ezúton szeretném megköszönni a hévízi könyvtár – Takácsné Nagy Ilona – se-
gítségét, hogy lehetővé tette számunkra ezt a találkozót. 

Köszönöm ezen kívül a nemesbükieknek, barátnőmnek, a szomszéd települé-
sekről érkezetteknek, akik aktívan észtvettek az előkészületekben, hiszen nélkülük nem 
lett volna ilyen sikeres ez az este. 

 
        Baumgartner Irén  
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