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címû verseskötete. A novemberi könyvbemuta-
tón Pomogáts Béla irodalomtörténész, a decem-
berin Jobbágyné András Katalin tagtársunk be-
szélgetett a szerzõvel a kötetrõl és munkássá-
gáról.

2006-ban két kiemelkedõen jelentõs programra
készülünk. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium Bod Péter könyvtárhasználati versenyt
hirdetett március 25-ére a határon túli magyar
tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos tanulói
részére. A szervezõ iskola (igazgató: Kalucza

Lajos, könyvtárostanár: Zsoldos Jánosné) mun-
káját támogatjuk.

Június második felében kerül sor a Bod Péter
konferenciára Olthévizen, korábbi tervünk értel-
mében. Lehetõségeink szerint megjelenésünkkel,
elõadásokkal támogatjuk a neves tudományos
ülést.

Idõnk, erõnk, anyagi lehetõségeink és a tag-
ság egyéni érdeklõdése szerint továbbra is részt
kívánunk venni a Petõfi Irodalmi Múzeum, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyv-
tárostanárok Egyesülete által szervezett rendez-
vényeken. A Könyvtárostanárok Füzete címû
sorozat további füzeteit szeretnénk kiadni, ehhez
keressük a támogatókat.

Ugrin Gáborné

Újra itt (volt) a karácsony

„Itt a karácsony! Ennek ellenére a világot
még ma is szegénység és éhezés sújtja,
földrengés, háború, terrorizmus és gyûlö-
let. Szeretetre van szükség. Ünnepeljük
meg a karácsonyt, nézzünk jól körül, hogy
mindenki felé ezzel a szeretettel for-
duljunk, hogy igazi testvérekbõl álló csa-
lád lehessünk, mely együtt ünnepli a kará-
csonyt!” (Chiara Lubich)

Ez a gondolat vezetett minket, amikor négy
évvel ezelõtt karácsony közeledtével könyv-
börzét szerveztünk a gimnáziumban. Azon gon-
dolkodtunk, hogyan lehetne a karácsony igazi
gondolatát megismertetni a mai fiatalokkal,
akikkel együtt ebben a közönyös, fájdalmak-
kal teli világban élünk. Mit tehetünk mi ezért
könyvtárosként Budapest egyik csöndes kis
kerületében?

Amikor elõször megszerveztük a börzét, mi
magunk is kételkedtünk egy kicsit a vállalkozás

sikerében. Emlékszem egy napra, amikor ez a
gondolat hasított belém: miért csináljuk mi ezt
az egészet, miért vállalunk magunkra plusz ter-
heket, miért ez az egész erõlködés? Az elsõ héten
csak ezer forint került a kasszába, ráadásul csak
néhány félénken érdeklõdõ diákkal találkoztunk,
s az elsõ pár szó után õk is elsiettek. A kolléga-
nõmmel megbeszéltük ezeket a sötét gondolata-
inkat és elhatároztuk, hogy ennek ellenére to-
vább folytatjuk, legalább mi hinni akarunk a
„karácsony igazi gondolatában”.

Újult erõvel kezdtünk neki a második hétnek.
Figyeltünk rá, hogy minden szünetben kinyissuk
a könyves szekrényeket, megszólítsuk az arra járó
diákokat, tanárokat és szülõket. Egyre többen
kérdezték, hogy mi ez az egész és mi mesélhet-
tünk arról, hogy az igazgatónk hozzájárulásával
segíteni szeretnénk az iskola nevében egy rászo-
ruló családon karácsony közeledtével.

Színes plakátokat készítettünk az iskola fali-
újságaira, az iskolarádió is bemondta a hírt. Így
egyre többen és többen jöttek, hoztak és sokan
vásároltak is könyveket.

Számunkra az egyik legnagyobb elismerés
az volt, amit az egyik kollégánk mondott az
idén, december közeledtével: „Ugye most is
rendeztek karácsonyi könyvbörzét? A decem-
ber már e nélkül elképzelhetetlen.” Természe-
tesen volt olyan kollégánk is, aki nem értett
egyet ezzel a gondolattal. Véleménye szerint
nem csak egyszer kellene egymásra gondol-
nunk egy évben „alamizsnát” osztogatva, ha-
nem az év minden napján így kellene élni,
ebben a szeretetben. Õ ugyan nem csatlako-
zott ehhez az akcióhoz, de megköszöntük neki
a gondolatot és elmondtuk, mi is arra vágyunk,
hogy ez így legyen az év minden napján, de
amíg nem ez lesz a magától értetõdõ állapot,
addig legalább egy kis idõre megpróbálunk
„gyakorlatozni”.

Mit is jelent nálunk konkrétan a karácsonyi
könyvvásár? December elejétõl a tanárok, diá-
kok, technikai dolgozók használt, de jó állapot-
ban lévõ könyveket hozhatnak a könyvtárba,
amiket kétszáz-háromszáz forintos áron meg le-
het vásárolni. A célunk az, hogy a befolyt összeg-
bõl rászoruló családot támogassunk. Mivel sok
esetben nagyon jó állapotban lévõ könyvek ér-
keznek, jó néhány diák a karácsonyfa alá szép,
tartalmas könyveket tud tenni szeretteinek, olcsó
áron. Nagy örömben, vidámságban, vásári han-
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gulatban, komoly és vicces beszélgetésekkel te-
lik mindig ez a két-három hét.

Az elsõ évben a pénzt egy anyuka kapta meg,
aki egyedül neveli leukémiás gyerekét és mûtét
elõtt álltak. A megmaradt könyveknek egy kerü-
leti hajléktalanszálló lett a gazdája. A második
évben egy kerületi idõsek otthonának adta az
iskola a befolyt összeget, tavaly egy ötgyerme-
kes család kapta az iskolából, az idén pedig egy
négygyermekes család, ahol a mama még otthon
van a legkisebbel, az apa pedig asztalosként
dolgozik. Az idén harmincezer forintot sikerült
összegyûjtenünk. Volt, aki nem tudott a könyve-
kért fizetni, de így is elvihette, mert bíztunk
benne, hogy más majd nagylelkûen többet fog
adni. Így is történt. Az utolsó tanítási napon az
igazgatóval, az osztályfõnökkel és a gyermekvé-
delmi felelõssel együtt átadtuk a pénzt. Nagy
hála és meglepõdés volt a kislány arcán. A vé-
gén az igazgatóval boldogan megbeszéltük a
történteket, és nemsokára a családtól is kaptunk
egy nagyon szép köszönõlevelet.

Mindannyian örültünk, hogy most is sikerült
megélni és megtapasztalni az iskolánkban a ka-
rácsony igazi gondolatát, hogy a karácsonyi vá-
sárlási láz közepette volt egy kis sziget, ahol
megtanultunk adni, örömet szerezni egymásnak.
A börze végén mindannyian gazdagabbnak érez-
tük magunkat.

Horváth Viktória és Antalóczy Béláné

könyvtárostanárok
Szent László Gimnázium és SZKI

Budapest X. ker

Csak egy koncert
karácsony elõtt …

(Pillanatkép Szekszárdról)

Tudom, súlyos munka  emberré lenned,
akarj visszajönni!
Lesz aki beenged.
(Gacsályi József)

Karácsonyi koncertek, ünnepek sora december-
ben… Választani sem tudsz a város kínálatából, de
alig hasonlítható bármelyikük is a könyvtári hang-
versenyhez. Együtt lépnek fel könyvtárosok és
hozzátartozóik: férjek, unokák… a segítséggel élõk-
kel. A Vakok és Csökkentlátók Tolna Megyei

Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Szövetsége,
a Fogyatékosok  Nappali Intézménye, a Mozgássé-
rültek Egyesülete Napsugár Ifjúsági Klubja, a
Hétszínvilág Otthon lakói mutatják be jelmezes
irodalmi mûsorukat, életképeiket, tánctudásukat,
zene- és énekszámaikat. A zenei keretet a Tücsök
Zenés Irodalmi Színpad szinte profinak számító
gyerekei adják énekszóval (az országos hírû együt-
tes vezetõje a zenemûtárosunk). És szavalat, ének
gitárkísérettel, tánc a Padlás címû musicalbõl, bet-
lehemi játék, versmondás, prózarészlet.

A Down-kóros gyerekek óriási örömmel, si-
kerrel mutatják be sok hétig tanult táncukat, a
vendégek meghatódottsága alig leplezhetõ, s ta-
lán nincs is rá szükség.

Irma, aki csak tapintással, szagokkal, illatok-
kal, hallással érzékeli környezetét, egy regény-
részlet elmondásával idézi meg a bensõ szépsé-
get. Õ az, aki minden szereplése alkalmával új
számmal lep meg bennünket, és mi csendes de-
rûvel, szomorúsággal hallgatjuk bársonyos hang-
ján a számára megkapó regényrészletet.

A lélek csillogását idézi meg, s ez a mai napra
annyira jellemzõ. Látni a gyõzelmet a szemek-
ben, hogy lám, észrevettek.

A musical szövegét idézve, egy „földöntúli
világ” körvonalazódik a táncos lábaknak kö-
szönhetõen, s a tapsot hálásan fogadó tekinte-
tekben. Mennyi szépséges szándék, akarat van a
fellépõkben!

Az MT (Másképpen Tökéletes) Mobil új
szervezõdésû irodalmi színpad tagjai (értelmi
fogyatékosok) sok-sok tanulás után mutatkoz-
nak be (versmondással, a közönséget is bevo-
nó közös énekléssel). Hihetetlen kitartást, tü-
relmet, önzetlenséget sugárzó tanáruk azzal a
céllal foglalkoztatja õket, hogy hidat teremt-
senek a mássághoz.

Hagyományos ez a rendezvényünk. Számot
adunk így is egész éves kapcsolatunk, szolgálta-
tásaink eredményeirõl. (Új leolvasó készülékek,
otthoni könyvtár-szolgáltatások, speciális tanfo-
lyamok sajátos segítségei, a megyei könyvtár
nagy könyves programjai, amelyekben részt vesz-
nek állami gondozottak, otthonok lakói, értelmi
fogyatékosok.)

Így együtt, közösen. Mert könnyû beszélni ar-
ról, milyen nagylelkûek vagyunk, mit teszünk. Az
alkalmazkodásunk néha rutinszerû, türelmünk el-
szivárog. Pedig mennyi-mennyi érték vesz körül
bennünket, s táncban, versmondásban is megérez-


