
Bensõséges ünnepségre gyûltek össze októ-
ber 25-én Mezõkeresztesen a város vezetõi,
képviselõ-testület tagjai, és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye könyvtárosai.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár és
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod megyei szervezete immár hatodik
éve, mindig más helyszínnel, õsszel megren-
dezi a megye aktív és nyugdíjas könyvtáro-
sainak találkozóját. Ezen ünnepélyes keretek
között köszöntik és emléklapot adnak át a 
35 éve e pályán lévõ dolgozóknak és a nyug-
díjba vonulóknak.

Dózsa György polgármester meghívására
ezt az ünnepséget ebben az évben Mezõke-
resztesen a város napja programsorozatának
keretében rendezték meg. 

A közel kétszáz résztvevõ – ebbõl több
mint százan könyvtárosok! – között a város
polgármestere, alpolgármestere, a képviselõ-
testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgo-
zói mellett a környezõ községek polgármes-
terei is megjelentek. Ebbõl is látszik, hogy a
sok gond és baj mellett, mely a kis községe-
ket sújtja, azért a kultúrára mindig fordítanak
idõt. Ezt tapasztaltam akkor is, amikor a
mozgókönyvtári ellátást beindítottuk Mezõ-
kövesd vonzáskörzetének könyvtáraiban.
Még ma is jó volt hallani több polgármester-
tõl, hogy milyen hálásak azoknak, akiktõl az
ötlet származott, és a kis községekben újra-
élesztették a könyvtári életet. 

A polgármester és Venyigéné Makrányi
Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tár igazgatója köszöntõje után a mezõ-
keresztesi Városi Könyvtár vezetõje, Fûrész
Istvánné, a mezõkeresztesi könyvtár ötvenöt
éves történetét és elõzményeit elevenítette
fel. Többek között elmondta: Mezõkeresztes
kulturális élete már az 1800-as években is
említést érdemel. A Református Egyházi 
Olvasókört Tóth Béla református lelkész ala-
pította, és könyveit száz tag olvasta. 
A Mezõkeresztesi Polgári Kaszinó Polgári
Olvasókör elnevezéssel 1878-tól mûködött,
Szántó Bertalan körorvos szervezésében. 

Tehát a kultúra iránti igény a községben fo-
kozatosan megvolt. Ennek köszönhetõen az
1955. õszi tanácsülés döntött arról, hogy
1956. január 1-jétõl a lakosság jobb ellátása
érdekében fõállású könyvtárost alkalmaz.
Többen váltották egymást az 55 év alatt.
Cseh Irén, Varga Sándor, Kovács Józsefné
Magdika, Mihály Gyõzõné Terike, Kovács
Istvánné Zsuzsa, míg 1977-tõl napjainkig
Fûrész Istvánné szakképzett könyvtáros ve-
zeti Tamás Évával és Balog Katalinnal
együtt. Hozzáértéssel és nem kis áldozattal
látják el ezt a nehéz, de szép feladatot. Be-
széde végén Dózsa György polgármesterrel
együtt emléklapot adott át a volt mezõ-
keresztesi könyvtárosoknak.

A mezõkeresztesi csata 415. évfordulója
kapcsán Lénárt Sándor izgalmas prezentá-
ciós elõadást tartott a csatáról írott könyvérõl
– Õszi ködben, múló remények… –, amelyet
a jelenlévõk nagy érdeklõdéssel fogadtak.

A könyvtárhoz több fiókkönyvtár is tarto-
zott. 1958-ban a Mezõkereszteshez tartozó
Keresztesüspökin nyitottak fiókkönyvtárat.
Vezetésével Tahy Olga tanárnõt bízták meg. 

Az ünnepség részeként ellátogattunk ah-
hoz a házhoz, melyben Tahy Olga élt és taní-
tott 1948 és 1969 között, és végezte a könyv-
tárosi feladatokat 1958-tól 1995-ig. 

Olga néni 1925. január 4-én született
Eperjesen, és 2005. január 20-án halt meg
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Nem volt õ „nagy”, csak tette a dolgát
Emléktábla Tahy Olga könyvtárosnak

✒✒    Csirmazné Cservenyák Ilona



Mezõkeresztesen, teste a helyi temetõben 
pihen.

Iskoláit Szikszón, Kassán, Miskolcon,
Egerben végezte kitûnõ eredménnyel. A ma-
gyar mellett jól beszélte a német nyelvet is.
Nemcsak tanította, de szerette is az irodal-
mat, melyet nagy odaadással plántált tanítvá-
nyaiba is. Igazi népmûvelõ volt. Ami csak a
kezébe került, minden könyvet elolvasott.
Akkor is elmondta, amikor a mezõkövesdi
Városi Könyvtár vezetõjével, Zádory Ká-
rollyal és Laboda Kálmán módszertani
könyvtárossal együtt õt megismertem, hogy
„sokat kell olvasnom, mert ha nem tudom,
mi van benne, hogy ajánljam a fiataloknak
vagy másoknak”. Sok emberrel szerettette
meg az olvasást, ehhez minden eszközt fel-
használt. Színjátszó kört mûködtetett, lelke-
sen szervezte az író-olvasó találkozókat. Ér-
deklõdéssel várta a kortárs írók véleményét,
nézeteit. A szó szoros értelmében népmûve-
lõ és pedagógus volt. Következetes, szigorú,
de emberszeretõ. Életét végig a munkájának
szentelte. Családja, gyermeke nem volt, de
örökül hagyta a kultúra és az irodalom szere-
tetét tanítványinak és minden olvasójának. 

A településért nagyon sokat tett. A köz-
életben szinte mindenütt jelen volt. Munká-
ját igazi alázattal, kötelességtudóan és nagy
odaadással végezte. Széles látókörû és 
nagy tudással rendelkezõ embert ismertem
meg benne.

Az emléktábla, mely az egykori iskola és
könyvtár falára került, egy lelkiismeretes ta-
nítónõnek és könyvtárosnak állít emléket. 
A helyi római katolikus plébános, Póta Fe-
renc által megszentelt emléktábla leleplezése
után Dózsa György polgármester bejelentet-
te, hogy a 2011. október 13-ai testületi ülé-
sen a képviselõk úgy döntöttek, hogy a mai
naptól a könyvtár neve: Tahy Olga Városi
Könyvtár.

Az egész napos programot Nyitrai Péter-
nek a Magyarok Nagyasszonya római katoli-
kus templomban megtartott orgonahangver-
senye zárta.

A rendezvényért és tapasztalatcseréért
szeretnék köszönetet mondani a szervezõk-
nek. Reméljük nyugalmazott könyvtárosok-
ként máskor is részesülhetünk hasonlóan
szép élményekben. ■
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A játékot a tavalyi nagy sikerre való tekintet-
tel 2011 nyarán is meghirdette a Derecske
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár ál-
talános iskolásoknak, de óvodások is bekap-
csolódtak az olvasási akcióba. 

A játék címét egy Thomas Brezina-
regény ihlette, a jelentkezõket a megnyerhe-
tõ „menõ” iskolaszerek (irattartó, tornazsák,
ceruza, füzet, vízfesték, vonalzó, bögre, toll-
tartó stb.) csábították az olvasási akcióban
való részvételre. 

A „menõ” jelzõ esetünkben azt jelentette,
hogy a tárgynyereményeket a gyermek- és
ifjúsági csatornákon látható népszerû soro-
zatok, mesefilmek és mozifilmek szereplõi
díszítik.

Az akció a szünidõ kezdetén, 2011. jú-
nius 15-én indult, tizenhárom hétig tartott,
szeptember 30-án fejezõdött be. Ezen idõ
alatt kellett hét alkalommal eljönni a könyv-
tárba és könyvet kölcsönözni. A tizenhárom
hét elég rugalmasságot biztosított ahhoz,
hogy a szünidõ bizonyos részét más tele-
pülésen (táborban, nagyszülõnél stb.) töltõ
gyerekek is teljesíteni tudják a játék sikeres
befejezéséhez szükséges hét kölcsönzést.

„Menõ cuccok? Jöhetnek?!” 
A nyári olvasási akció eredményei a derecskei 


