
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 



A játékban való részvételt regisztráció
elõzte meg, egy regisztrációs lapot töltöttünk
ki, amelyen az olvasó nevét, lakcímét és re-
gisztrációs sorszámát tüntettük fel. Ezt a
gyerekek minden alkalommal magukkal
hozták a könyvtárba.

A kölcsönzést a regisztrációs lap hátolda-
lán aláírással, dátumbélyegzõvel igazoltuk,
és egy külön táblázatban is rögzítettük. A
táblázatban összesítve láttuk hétrõl hétre a
játék alakulását, a résztvevõk aktivitását.

A játékban idén 77 gyermek regisztráltat-
ta magát, óvodáskorútól nyolcadik osztályo-
sig. Az induló létszámból 54 gyermek meg-
szerezte a szükséges hét aláírást és bélyeg-
zõt. 

Õk 2011. október 1-jén, a könyvtár Nép-
mese napja címû rendezvényén vehették át
nyereményüket.

A résztvevõk között az alábbi kategóriá-
kat hoztuk létre: alsós lányok (húsz fõ), alsós
fiúk (tizenöt fõ), felsõs lányok (tizennégy
fõ), felsõs fiúk (öt fõ). A játékosok a nyáron
„elhozták” szüleiket, nagyszüleiket, kisebb-
nagyobb testvéreiket is a könyvtárba.

Mivel a gyerekek a szünidõ alatt lelkesen
jártak hozzánk, minden „hétpróbás” köl-
csönzõt megjutalmaztunk egy kisebb aján-
dékcsomaggal. Miután mindenki megkapta 
a maga jutalmát (amelyet életkorra, nemre 

való tekintettel igyekeztünk elkészíteni), há-
rom nagyobb ajándékcsomagot is kisorsol-
tunk. Így a nyári olvasmányélmény mellett
mindenkit sikerült tárgyjutalommal is meg-
ajándékoznunk, és a sorsolás izgalma is
megmaradt.

Az idei eredményeket tekintve – közel
nyolcvan gyermek és a kísérõik látogattak el
hetente-kéthetente egész nyáron át a könyv-
tárba – kijelenthetjük, hogy a menõ cuccok
jövõre is jöhetnek! ■
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városi könyvtárban

✒✒    Rácz Anikó


