
O k -
t ó b e r

elsõ hete
ezúttal is –

mint minden
évben – a

könyvtári hét je-
gyében zajlott.

Idén a Könyvtárak az
aktív idõsödésért gon-

dolat vezérelte a Nemze-
ti Kulturális Alap (NKA)

támogatásával szervezett
programokat. Remekül beleil-

lett ebbe a sorba a könyves szer-
da 2012. október 3-án rendezett

író-olvasó találkozója, melynek
meghívott vendége a híres mûvészcsa-

lád tagja, Melocco Péter, az ismert szob-
rászmûvész bátyja volt. A család másik

t ag j a
is tevé-

k e n y
részt vállalt

a mûsorban,
nevezetesen a

zenei közremû-
ködõ és a kérdezõ

szerepét Melocco Já-
nos, Melocco Miklós

fia, a körünkben meg-
jelent író unokaöccse vál-

lalta. 
Már az indulás is szokatlan

volt: finom, kristálytiszta hang
vonta magára a közönség figyel-

mét, mely egy tibeti imacsengõtõl
származott, egybõl megadva a békés,

meditatív alap hangulatot. Egymás mellé
fûzött mozaikok laza soraként lehet érzé-

keltetni az este témaköreit. A gyermekkortól,
az édesapa elvesztésétõl kiindulva az életút
különbözõ állomásaira kérdezett rá a beszél-
getõtárs, aki személyes emlékeit is belefûzte a
kérdések sorába. Gyermekkori benyomásait a
persona non grata-vá vált nagybácsiról, aki-
nek külföldrõl érkezett híradásait is csak lop-
va, titokban lehetett olvasni. Az író élvezetes
részeket olvasott a Vak ember visszanéz cím-
mel megjelent, önéletrajzi ihletésû, vaskos 

Vetítéssel egybekötött, éles logikával, remek
szófordulatokkal és helyenként humorral fû-
szerezett elõadást tartott Racsné Galambos
Gréta rendõrzászlós. A Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Bûnmegelõzési Csoportjától jött 
Tatára, hogy megvilágítsa a leggyakoribb mód-
szereket, melyeknek áldozatai jobbára az idõ-
sebb korosztályból kerülnek ki. Ezért is ren-
deztük az Országos könyvtári napok keretébe
tartozó elõadást, (mely a TÁMOP 3.2.4 jelû
pályázat Jogi estek címû programsorozatának
része is volt egyben), elsõsorban nekik. Õk a
leginkább veszélyeztetettek, mert – magányos-
ságuk miatt – gyakran örülnek, ha valaki be-
csenget hozzájuk. Szívesen nyitnak ajtót akár
idegennek is, nem tételezik fel, hogy ezzel rög-
tön potenciális áldozattá válnak. Ilyen próbál-
kozások például, amikor valamelyik szolgálta-
tó nevében (Vízmûvek, gázszolgáltató, ELMÛ)
kér bebocsátást az illetõ, vagy rosszullétet imi-
tálva besurran, s míg a lakás tulajdonosa egy
pohár vizet hoz, kirámolja az értékeket. Esetleg
éppen „pénzt hoz”: egy bizonyos szolgáltató-
nál túlfizetést emleget, s kéri, hogy a tulaj-
donos váltsa fel számára a nagycímletû
pénzt. Ekkor megfigyeli, honnan veszi
elõ az illetõ a pénzét, s figyelmét el-
terelve, máris ellopja a tartalékot.
Ezek a leggyakrabban elõforduló
trükkök, melyekkel elaltatják
az áldozatok éberségét. Meg-
tudtuk milyen, a gyakorlat-
ban hasznos védelmi esz-
közöket vásárolhatunk
lakásunk, házunk s a
saját biztonságunk
m e g ó v á s á é r t .  
A résztvevõk
szórólapokat
is kaptak,
rajtuk a
legfon-
t o -

sabb tudnivalókkal és telefonszámokkal. Az
ismertetõ vége felé az elõadó élõben is meg-
szólaltatta a biztonsági berendezéseket,
ajtó-, ablakriasztókat, sokan ekkor dön-
tötték el, hogy vásárolnak maguknak
hasonlót. 

Többen kérdéseket tettek fel a
hivatalos program végén saját-
maguk vagy környezetük
egyedi gondjáról, s öröm-
mel nyugtázták a részle-
tes, pontos, szakszerû
válaszokat, melyek
segítségével nyu-
godtabbá és re-
mélhetõleg, vé-
dettebbé tehe-
tik minden-
napjaikat.
■
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✒✒    Petrozsényi Eszter

Mit tehetünk? Mit ne tegyünk?

✒✒    PE

Könyvbemutató Tatán



kiadványból. A furcsa cím egy réges-régi já-
tékra utal, mely a gyermekkor mélyérõl kö-
szön vissza az alkotó gondolataiban. A kérdé-
sek, felolvasások között iráni, majd indiai,
legvégül pedig indián fuvolán hangzottak fel
különös hangulatú, népi dallamok. Az életút-
ról szól a könyv, magáról az Útról, az utazás-

ról, egzotikus tájakról, de nem a megszokott
értelemben. Igaz, leír megtörtént eseménye-
ket, de a könyvben nagyon sok az elmélyült,
filozofikus töprengés is az élet meghatározó
kérdéseirõl. Ahogyan kibomlottak az epizó-
dok, úgy került egyre közelebb a közönség-
hez az alkotó egyénisége. 

Az este második felében már kérdések és
válaszok röpködtek oda-vissza, s mivel az író
a mi városunkban, Tatán is töltött jó pár hóna-
pot, a közönséggel együtt idézte fel a ’70-es
évek mára már eltûnt szereplõit. Személyes
hangulatú, élénk társalgássá változott a mû-
sor, melynek a legvégén dedikálásra is sor ke-
rült, s a Muravidék Baráti Kör Kulturális
Egyesület (a könyv kiadója) részérõl meg-
jelent Ruda Gábor szerkesztõ nagy öröm-
mel nyugtázta a baráti beszélgetéssé oldódott
estét. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október34

✒✒    Goldschmidt Éva

Mesérõl mesére szállt a dal

A magyar népmese napja alkalmából ze-
nés-táncos elõadásra hívtuk a kisiskolá-
sokat a Magyary Zoltán Mûvelõdési
Központ kiállítótermébe szeptember 26-
án. Könyvtárunk vendége Szegvári Ildikó
népdalénekes, táncpedagógus, és partne-
re, Kurdi Gábor dudás volt.

Mindkét mûvész tatai lakos, sõt, Ildi-
kó tanított is több gyermeket azok közül,
akik a nézõk soraiban foglaltak helyet. A
Kõkúti Általános Iskola, a Talentum Ál-
talános Iskola és a Jázmin Utcai Tagin-
tézmény kis tanulói gyorsan ráhangolód-
tak a programra, Szegvári Ildikó kacagta-
tó népmeséjével széles mosolyt csalt va-
lamennyiük orcájára. No, és persze a da-
lolás sem maradt el! Zengett a Télen na-
gyon hideg van, nyáron nagyon meleg
van. Soha nincs jó idõ, mindig esik az esõ
rigmusa, amelyet kiválóan tudtak nem
csak a gyerkõcök, de a pedagógusok is!
Megjegyzem, szikrázó õszi napsütéses

idõben érkeztek hozzánk a kicsik, így
most igazán nem panaszkodhattunk az
esõre. A kiváló talpalávalót Gábor szol-
gáltatta dudájával, amelynek megszólal-
tatása is nagy látványosságnak bizonyult. 

Végezetül mindenki (nép)táncra per-
dült, és jókedvû vonatozással zárult az
esemény. A gyermekek tapsviharral
nyugtázták, hogy egy fantasztikus elõ-
adásnak lehettek részesei. Igazán örü-
lünk, hogy könyvtárunk ajándékként
nyújthatta át Szegvári Ildikó és Kurdi
Gábor programját a tanulóknak e jeles
ünnepen. ■


