
Mottó helyett, avagy a fatál is
tévedés…

Nagyapó reszketõ kezével kilötyköli a levest,
elejti a kanalat, leveri a tányért... Fia meg-
elégeli s legközelebb terítéskor horpadt
pléhtányért és kanalat készít oda neki.
Nagyapó nagyot nyel, de szó nélkül hagyja a
dolgot. A fia látja ám, hogy ebéd után az õ
kisfia valamit buzgón farigcsál. 

– Mit csinálsz, fiacskám? – kérdezi tõle. 
– Fatálat faragok édesapámnak, ha meg-

öregszik, tudjak neki miben ebédet adni... –
mondja a gyerek.

Az apa persze elszégyelli magát és legkö-
zelebb asztalfõre ülteti nagyapót.

A mese persze didaktikus, de találóan jel-
zi, hogy amilyen módon mi viszonyulunk
„idõseinkhez”, azzal adunk példát az utá-
nunk jövõknek. Mi magunk sem tudhatjuk,
hogy aktív idõskor – amilyenre példa
Czeizel, Ranschburg, Vekerdy, Popper élete
– jut-e nekünk, vagy éppen „Alzheimer,
Parkinson úr” szegõdik hozzánk kéretlen
társként...

A könyvtári napokról

Az országos könyvtári napok kecskeméti
zárókonferenciáján bemutatott prezentáci-
ómban igyekeztem némi humorral fûszerez-
ve, egyfajta mozaikszerû „kémjelentés” 
formájában bemutatni jellegzetes kezdemé-
nyezéseket a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban (FSZEK). Ezt egy cikk keretei között
egy az egyben nem lehet tükrözni, de nem
szeretném puszta száraz statisztikai adatok
formájában bemutatni a FSZEK programja-
it, rendezvényeit. A fõvárosban nem könnyû
kitûnni a kulturális kínálat sokféleségébõl,
de erre – általában elmondható – a könyvtá-
rak sikeres kísérletet tettek. Ebben az orszá-
gos médiakampány mellett a helyi sajtó 
tudósításai, a honlapok, illetve online hírle-
velek és az iwiw is segítettek. 

Természetesen nem hallgatható el, hogy a
sikerek mellett voltak programok, melyek
jóformán észrevétlenek maradtak. Ez nem is
feltétlenül a programot minõsíti, de a tanul-
ságokat érdemes levonni.

Jelentés a nagyikról...

Megfigyelésünket az Országos nagyi könyv-
tári napok apropóján 2009. október 5-étõl
11-éig végeztük Budapesten, 40 könyvtár-
ban, mintegy 240 programon. A célszemé-
lyek száma meghaladta a tízezer fõt.
Összegzésül már elöljáróban is elmondható,
hogy a „nagyik” szívesen tartózkodnak
könyvtárosok társaságában. Alapvetõen kre-
atívnak bizonyultak, „társas lények”, és
igyekeznek tájékozottak és egészségesek
lenni... Lássuk a bizonyítékokat!

Kreatívak?

2009. október 6-án mutatta be Téglás-Hajós
Éva Számvetés címû, válogatott versekbõl és
írásokból álló legújabb könyvét a Lõrinci
Nagykönyvtárban. A megjelent hatvan ér-
deklõdõ zöme a pályatársak, kortársak közül
került ki.

Az Ugocsa utcában, a Csipkeverõk Baráti
Körének bemutatóján, a csipkeverés forté-
lyaival ismerkedhettek meg könyves vasár-
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nap délelõtt a könyvtárba látogatók. A vál-
lalkozó kedvûek maguk is kipróbálhatták a
különbözõ technikákat.

Kiállításmegnyitók sora bizonyította (pl.
Budafokon, Kispesten, Kõbányán, Békás-
megyeren stb.), hogy az idõsek a fotózástól
a foltvarrásig számtalan területen állják meg
a helyüket.

Egészségesek?

Központi Könyvtárunkban 2009. október 8-án
Elõadások a testkultúráról címmel az alábbi
témákat jártuk körbe: bõrápolás, Oriflame-
sminktanácsadás; önvédelem idõsebb kor-
ban: Krav Maga bemutató; alternatív gyógy-
módok, homeopátia (utóbbi esetben az 
elõadó Zarándi Ildikó volt). Az elõadás-so-
rozattal párhuzamosan a szomszéd terem-
ben sminktanácsadást és bõrelemzést 
szerveztünk, aminek óriási sikere volt. A ta-
nácsadásra és sminkelésre sorban álltak 
a résztvevõink. Az elõadás-sorozatra vonat-
kozó tesztkérdések nyertesei értékes aján-
dékban részesültek. A résztvevõk száma
hozzávetõleg 80 fõ, akiknek sikerült kelle-
mes délutánt biztosítani.

A keleti és nyugati orvoslásról szóló
egészségnapot sokan látogatták a Pacsirta
utcában, szintén október 8-án.

A Fõ téri könyvtárban Lászik András és
Lászik Ágnes orvos és természetgyógyász tar-
tott oldott, barátságos hangulatú elõadást. Re-
mek stresszoldó technikákat ismerhetett meg
a közönség, többek között például az aroma-
és színterápiát. Valamint a doktornõ által 
kifejlesztett salsa-aerobicot, amely kiváló
módszer arra, hogy az aktív, táncos mozgás
közben elfeledhessük a hétköznapok gondjait,
és igazán jól érezhessük magunkat. 

Máté József a Csontváry utcai könyvtár-
ban járt, ahol a reflexológiáról hallhattak tõ-
le az érdeklõdõk.

Tájékozottak?

Sok könyvtárunkban szerveztek inter-
nethasználattal kapcsolatos programokat.
Immár nemcsak tanfolyamokra kell kon-

centrálnunk, hanem olyan alkalmak megte-
remtésére, amikor egy-egy problémát tud-
nak megvitatni a könyvtárossal az internetet
egyébként aktívan használó idõsek.

Ilyen volt az Egérfogó; a Nemcsak a húsz-
éveseké a világháló; a Honlapbarangoló;
az Idõsebbek is elkezdhetik; a Már nem egé-
szen fiataloknak; a Netre fel; az Öreg halász
és a világháló és számos hasonló program
könyvtárainkban. Ezek jellemzõen „szemé-
lyes segítõ szolgálat” típusú, alkalmanként

5–10 fõt érintõ programok voltak. Boráros
téri könyvtárunkban meghirdették a 3G –
három generációs családi csapatversenyt is.

Csak felsorolás jelleggel; néhány ismeret-
terjesztõ program a palettáról: Vekerdy 
Tamás elõadását száznál jóval többen hall-
gatták Lõrincen Tanácsok szülõknek, nagy-
szülõknek címmel. Helytörténeti elõadások
voltak Budafokon, Csepelen, Lõrincen, An-
gyalföldön. A helyi hagyományõrzõ és 
lokálpatrióta egyesületek mellett a Tájak -
Korok - Múzeumok Egyesület is bekapcso-
lódott a programokba. A Bach-virágterápiá-
val ismerkedtek a látogatók a Vénusz utcai
könyvtárban, a vendég Juhász Judit mesélt
róla. Földi Pál, az ismert amatõr hadtörté-
nész volt a vendég a Pesti úti könyvtárban,
elõadásának címe: Hadak útján másképpen.
Feketéné Bokor Katalin fitoterapeuta tartott
sikeres elõadást Sashalmon. Gyógynövé-
nyekrõl a Szent László téri könyvtárban
Andóczi Balogh Anna adott hasznos infor-
mációkat. Barnás Zsuzsa a szépségápolásról
tartott elõadást az Ugocsa utcában. Zenés
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kalandozás a gasztronómiában: mûveltségi
vetélkedõt tartottak nyugdíjasklubok részvé-
telével a Központi Könyvtárban. Utóbbi
programot a Nyugdíjasklubok és Idõsek
„Életet az éveknek” Országos Szövetségével
együttmûködésben szerveztük, és a jutalom
egy Gundel-ebéd volt a nyertes csapat szá-
mára. Õseink nyomában címmel Hartai Já-
nos családfakutató tartott sikeres elõadást
szintén a Központi Könyvtárban. Õ a prog-
ram után elmondta:  „Többen jöttek hozzám
az elõadás után a rokonaik adatait tartalma-
zó kis cetlikkel, hogy kutassam ki a család-

fájukat. Egy hallgató még hangversenyjegy-
gyel is megajándékozott.” 

Meglepõ címmel szerveztek elõadást a
Pacsirta utcai könyvtárban: A nagyszülõk ér-
téke a családban – gazdasági szemmel.

2009. október 5-én Hazai televíziózás
régen és most elnevezéssel szervezett prog-
ramot a Központi Könyvtár. Vitray Tamás
beszélgetett Szinetár Miklóssal a Központi
Könyvtár nagy báltermében. A résztvevõk a
beszélgetés végeztével kérdésáradattal for-
dultak az elõadóinkhoz. A rendezvényen
140 fõs közönséget láttunk vendégül. Az
idõsebb korosztály mellett a fiatalok, fõleg
média és kommunikáció szakos egyetemis-
ták is képviseltették magukat, akik aktí-
van kérdéseket tettek fel. 

Másnap, október 6-án ugyancsak a Köz-
ponti Könyvtárban az Alsó-Ausztria leg-
szebb vidékei címû programon, a Necker-

mann szervezésében Bocsák Eszter, az Alsó
Ausztria Idegenforgalmi Hivatal képviselõje
volt a vendég. A képekkel és videófelvétel-
lel színesített elõadást a hozzávetõleg 70 fõs
közönség érdeklõdéssel hallgatta és nézte.

Társas természetûek?

Ugocsa utcai könyvtárunkban a 16 fõbõl ál-
ló Szupernagyi népdalkör egy „õszi csok-
rot” adott elõ népdalokból. Elõadás közben
többször táncra perdültek, lelkesedésük ma-
gával ragadta a nézõket is. 

A Pacsirta utcai könyvtárban lépett fel a
lakótelep énekkara, de hasonló produkciót
sok helyen szerveztek mûkedvelõ dalos, iro-
dalmár stb. közösségeknek.

Több könyvtárban szerveztek sakkbaj-
nokságot és számtalan helyen rejtvényfejtõ
versenyt, ilyen például az Ütött a kereszte-
sek órája címû bajnokság Dél-Pest 14
könyvtárában.

Móricz Zsigmond Könyvtárunkban ezüst-
korú olvasó nyerhette el a „Kazinczy-díjat”,
de több helyen köszöntötték a könyvtár leg-
idõsebb olvasóit, így például a csepeli Sétá-
ló utcában, ahol iskolások mûsorát fogadták
nagy szeretettel az idõsek. Itt a legidõsebb
olvasó 1911-ben született.

A következõkben csak felsorolás jelleggel
olvashatók a kulturális jellegû programok. 
A legendás színmûvészt, Gábor Miklóst, ke-
vésbé ismert oldaláról, írásain, naplóján 
keresztül mutatta be Kelecsényi László iro-
dalomtörténész és Lázár Balázs színmûvész
a Központi Könyvtárban. Csepelen, a Vé-
nusz utcában Karinthy-estet szerveztek
Pálfai Péterrel. Jókai Anna Ne féljetek! címû
kötetével ismerkedhettek a vendégek Gede
Márton segítségével a Kálvária téren. Méhes
Csaba pantomimmûvész látogatott el a Bé-
kásmegyerre, a Mimóka címû elõadást elsõ-
sorban a kisgyerekekkel érkezõk élvezték.
„Meseautóban színezüst erdõk során repü-
lünk a szívünk tavaszán” – az ismert dalla-
mokat idézõ nosztalgiadélutánra Kispesten
került sor. A mintegy 80 egybegyûlt – elsõ-
sorban 50 feletti közönség – nagy örömmel,
hol könnyes szemmel, hol mosolyogva hall-
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gatta a fiatalok tolmácsolásában Seress Re-
zsõ, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs
édes-bús dallamait. A hallgatóság együtt
„ült” éjjel az omnibusz tetején, „várta” a ha-
tost a Nemzetinél, kimentünk Óbudára egy
jó túróscsuszára, s ezen a délutánon a zene
szárnyain eljutottunk a Horváth kertbe Bu-
dán...

Grecsó Krisztián a Bosnyák téri könyv-
tárban, Bartis Attila a Zsókavár utcaiban tar-
tott író-olvasó találkozót.

Könyves vasárnap

A Központi Könyvtár és 19 tagkönyvtár
kapcsolódott az immár hagyományos kezde-
ményezéshez. Bebizonyosodott, hogy azon
könyvtárak, melyek ötletesebb-látványo-
sabb programsorral készültek erre a napra,
nagyobb közönséget tudtak megszólítani.
1948 fõ élt az ingyenes beiratkozás, a próba-
tagság lehetõségével (a Központi Könyvtár-
ban 851-en váltottak aznap tagságot, de száz
fõ körül iratkoztak be több könyvtárunkban
is). Viszonylag kevesebben éltek a megbo-
csátás napja lehetõségével, viszont a film- és
cédékölcsönzés kedvezménye, a díjtalan
internethasználat sokak érdeklõdését felkel-
tette. A hét tematikájától némiképp elsza-
kadva aznap elsõsorban a családi programo-
ké volt a fõszerep, hétvége lévén teljes jog-
gal.

A Központi Könyvtárban több más gye-
rekprogram (kézmûveskedés, lovagi torna
stb.) mellett került sor Gryllus Vilmos és Le-
vente Péter koncertjére. Mintegy 180 gyerek
és 140 szülõ jött el, alig fértek el a Sárká-
nyos Gyerekkönyvtárban. Aznap került sor
a rocktörténeti vetélkedõ döntõjére is.
2009. szeptember 20-ától október 4-éig
száznegyvenen vettek részt online játékunk-
ban. A könyves vasárnapon a legeredménye-
sebb 20 játékos mérkõzhetett meg az értékes
nyereményekért. 16 órai kezdettel a nap
csúcspontjaként Tátrai Tibor&Szûcs Antal
Gábor latin zenei koncertjére került sor. 
A koncertnek mintegy 280 nézõje volt.

A könyvtárak többségében családi kéz-
mûves-kreatív foglalkozások, játékok mel-
lett látványos „húzórendezvényre” is sor ke-

rült. A Lõrinci Nagykönyvtárban Gerendás
Péter koncert volt Utazás a gitár körül cím-
mel; az Üllõi úti könyvtár vendége Váncsa
István humorista volt, aki a könyvtár recept-
versenyén zsûrielnökként mûködött közre.
Az Ugocsa utcai könyvtárban a MOM
Nosztalgia Tánccsoport táncbemutatóval
szórakoztatta a könyvtárba látogatókat. 
A Király utcai könyvtárban Az olvasás va-
rázslata címmel irodalmi, irodalomtörténeti
játékra és elõadásra került sor. A Bíró Mi-
hály utcai könyvtárban Csonka András szín-
mûvész a cseh irodalom remekeibõl olvasott
fel – de aznap, valljuk be, nagy sikere volt itt
a sörkóstolónak is. A Derûs Alkonyat Nyug-
díjas Egyesület Verses Budapest címû össze-
állítását hallhatta a közönség a Liszt Ferenc
téri könyvtárban. Lugosi Viktória írónõ volt
a vendége a Börzsöny utcai könyvtárnak, de
ott lépett fel a Horváth Alíz Jazz Quartett is.
Pogány Judit mûvésznõ a Boráros téri
könyvtárban olvasott fel mesét gyerekek-
nek. A Márai Sándor könyvtárban Fábián
Éva mesemondót hallgatták a gyerekek. 

A fenti válogatás a teljesség igénye nélkül
készült, helyhiány miatt maradt ki számos
ötletes program az országos könyvtári na-
pok idei fõvárosi – illetve FSZEK-es – ese-
ményeibõl. Zárszó helyett álljon itt egy a
Központi Könyvtárunkba érkezett e-mail
részlete: „Köszönjük, hogy gondoltatok az
idõsebb korosztályra, akiket sokan már in-
kább elfelejtenek, egyesek megtagadnak.
Barátnõm és a magam nevében kívánom,
hogy sokan találjanak el hozzátok, nekik is
legyen olyan szép emlékük, mint amilyen
nekünk volt. Köszönettel! Sallai Zsuzsanna
és Markgráf Aurélné”

Ez a levél tulajdonképpen az ország min-
den könyvtárosának szól, aki hozzátette a
tudását, lelkesedését, szervezõképességét 
a programsorozat sikeréhez… ■
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