
A kifejezés valós és átvitt értelmében is
igaz: úttalan utakon járunk alapítvá-
nyunkkal a határon túl, a legtöbbször
Kárpátalján.

Többször hírt adtunk már e lap hasáb-
jain is arról, hogy milyen célokkal szer-
veztük alapítványi keretek közé az addig
külön-külön intézmények vagy magán-
személyek tevékenységét. Az elmúlt
nyolc esztendõ során saját bõrünkön ta-
pasztaltuk meg egy szervezet fejlõdésé-
nek állomásait, szükségszerû változásait,
s talán nem önteltség állítani, hogy fejlõ-
dését is. Igen, fejlõdés, mert nagy utat
tettünk meg a könyvek tömeges, váloga-
tás nélküli, rendszertelen átjuttatásától és
az alkalmanként tartott elõadásoktól, ad 

hoc ügyintézésektõl napjainkig. Mostan-
ra bátran állíthatjuk, hogy olyan rend-
szerszerû mûködést sikerült kialakíta-
nunk, amelyben benne van mindaz a 
tapasztalat és kapcsolatrendszer, amit az
elmúlt évek során megszereztünk, felépí-
tettünk.

2011-ben, alapítványunk ötéves évfor-
dulóján, Csongrádon, a Kárpát-medencei
könyvtárosok konferenciáján egy elõadás
és egy kiállítás keretében is bemutathat-
tuk a leginkább érintetteknek félévtize-
des tevékenységünket. Mindkét bemutat-
kozás A hátizsák(olás)tól a digitális
könyvtárakig címet viselte, és annak a
fejlõdésnek az eredményeit volt hivatott
kifejezni, melyre a fentiekben utaltunk.
Ekkor már mûködött a honlapunk
(www.kamika.hu) is, amelyet 2011 ápri-
lisában, a könyvtárosok világnapja tiszte-
letére nyitottunk meg, s az éppen akkor
zajló könyvfesztiválon be is mutattunk 
a kollégáknak. Marschalkó Szilárdnak
köszönhetõen azóta is folyamatosan nyo-
mon követhetõ tevékenységünk, ez év 
januárjától pedig van saját face-
book-oldalunk (Kárpátaljai-Ma-gyar -
Iskolai-Könyvtárakért-Alapítvány/
388999614523942). A közösségi oldal-
nak köszönhetõen egy olyan réteget sike-
rült megszólítanunk és magunk mellé
állítanunk,amelynek tagjai a honlapunkra
talán soha nem jutottak volna el. Maguk
az érintettek a határon túlról, középisko-
lások, egyetemisták. Utóbbiak közül töb-
ben konkrét támogatói szándékkal is je-
lentkeztek, könyvgyûjtés és önkéntes 
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munka felajánlásával. Megéri a befekte-
tett energiát!

Fontos eleme munkánknak, hogy tá-
mogatóink, együttmûködõ partnereink
körét szélesítsük és a meglévõ kapcsola-
tainkat erõsítsük, minél többoldalú
együttmûködést tudjunk kialakítani.

Így jutottunk el 2011-ben a Publika
Magyar Könyvtári Kör kezdeményezésé-
vel Dévára, a Déva-KÖSZÖNT program
keretében, négy intézmény és két civil
szervezet együttmûködésének eredmé-
nyeként. (Könyvtári Levelezõ/lap,
2011/9.)

Az önkéntes munka olyan elemeivel,
hangulataival ismerkedhettünk meg ak-
kor, amilyeneket a korábbiakban soha
nem tapasztaltunk; hat olyan felnõtt em-
ber végzett egy héten át kemény fizikai
munkát a lehetõ legnagyobb összhang-
ban, akik között egy volt csak, akit min-
denki ismert, a többiek akkor találkoztak
elõször egymással. Kívánjuk, hogy ezt
sokan megtapasztalják!

A napi nyolc-tíz órai együttlét, a válo-
gatás, rendszerezés stb. során merültek

fel újabb olyan gondolatok, amelyek na-
gyon nagy mértékben hozzájárultak ah-
hoz, hogy célirányosabban, az addigiak-
nál még inkább letisztultan szervezzük az
alapítvány munkáját.

Kezdetektõl, még hivatalos bejegy-
zésünk elõtt felkaroltuk az Irkát, Kár-
pátalja egyetlen magyar nyelvû gyermek-
lapját. Tevékenységünknek azóta is fõ
pillére ez az irány. Az Irka Gyermekna-
pon és az Irka Karácsony-ünnepségeken
folyamatosan jelen vagyunk. Májusban
elõadót – írót, költõt, zenetanárt, színészt
stb. – viszünk, s minden Irka-alkotó, -
olvasó, aki az ünnepség meghívottja, sze-
mélyes könyvajándékot kap alapítvá-
nyunktól, illetve közvetítésünkkel. Mert
ezeket az adományokat mi valójában
csak továbbítjuk, hiszen a hozzánk eljut-
tatott pénzbõl vásároljuk, vagy a begyûj-
tött könyveket, DVD-t, technikai eszközt
stb. tudjuk vinni. Honlapunkon nem csak
együttmûködõ partnereinket és kiemelt
támogatóinkat tüntetjük fel, hanem azon
magánszemélyek nevét is, akik segítik
munkánkat adományok szervezésével, 
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újabb kapcsolatok bevonásával, szállítás-
sal, csomagolással, elõadóként, vagy bár-
milyen apró hozzájárulással, amivel tel-
jesebbé, kerekebbé teszik azt. Az Irka-
támogatás megnyilvánult még anyagi 
segítség nyújtásában, más szervezetek-
nek ebbe való bekapcsolásában is, illetve
az Irka fõszerkesztõjének, Punykó Máriá-
nak személyén keresztül a szórványban

vagy az annak egyre lejjebb húzódó hatá-
rain mûködõ iskolák, könyvtárak és
könyvtárosaik támogatására. Bizonyára
ennek is köszönhetõ, hogy 2011 decem-
berében nagyon szép elismerésben része-
sült alapítványunk az Irka gazdájától, a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövet-
ségtõl, fennállásuk huszadik évforduló-
ján (Könyvtári Levelezõ/lap, 2012/1.). S
talán ahhoz is hozzájárultunk, hogy a lap
2012. augusztus 20-án Külhoni Magyar-
ságért díjat kapott (http://kamika.hu/
index.php?option=com_content&view=
article&id=138%3Akuelhoni-magyar-

sagert-dijat-kapott-a-karpataljai-irka-
gyermeklap-&Itemid=102). Azt a sok 
segítséget, amit mi az Irka fõszerkesztõ-
jétõl kaptunk kárpátaljai munkánk szer-
vezéséhez – ahhoz, hogy oda menjünk,
ahol arra a legnagyobb szükség van, oda,
ahol a fogadó intézmény mûködése 
garancia az adományok célszerû haszná-
latára és amely maga is törekszik a fej-
lesztésre, s valóban azt vigyük, amit ér-
demben tudnak használni –, azzal 
köszöntük meg, hogy a fõszerkesztõt fel-
terjesztettük a Magyar Kultúra Lovagja
címre. (http://kamika.hu/index.php?
option=com_content&view=category&
layout=blog&id=1&Itemid=102).

A dévai együttgondolkodás eredmé-
nye az is, hogy adományainkat egy évben
két idõpont köré szervezzük: a könyvtá-
rosok világnapja és az iskolai könyvtárak
nemzetközi hónapja (azon belül is az is-
kolai könyvtárak világnapja köré).  Így
jutottunk el már 2011 õszén Izsnyétére.
A település magyar, ukrán, ruszin falu a
járásban, tizenhárom kilométernyi távol-
ságra a járási székhelytõl, délnyugati
irányban. tól tizennyolc kilométerre. La-
kóinak száma 2240 fõ, ebbõl 1435 fõ ma-
gyar (70%). 

A községnek két iskolája van. A ma-
gyar tannyelvûbe százhúsz gyerek jár, az
ukrán iskolának száznegyven tanulója 
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van. Óvodája ötven férõhelyes. Egyike
annak a hét településnek a járásból – ösz-
szesen ötvenkét település tartozik ide –,
ahol még magyar nyelven is van oktatás.
A számok magukért beszélnek: kevesebb
a magyar iskola tanulóinak száma, s ott is
az alsó tagozatban tanulók létszáma már
csak negyven, tehát fele a felsõ tagozato-
sokénak. Ez az oktatási törvény hatá-
sa már.

A 2010-ben felújított iskolában új he-
lyiséget kapott az iskolai könyvtár. Gaj-
dos Valéria, az intézmény igazgatója és a
tantestület számára is fontos a könyvtár.
Fõállású, bár nem szakképesített könyv-
tárosuk van.  

Több mint száz kötet mesekönyvet,
szépirodalmi, ismeretterjesztõ kötetet és
kézikönyvet, CD-lejátszót, verses és me-
sés CD-ket, könyvtári kellékeket, felira-
tokat, adminisztrációs nyomtatványokat,
irodaszereket és taneszközöket vittünk
magunkkal. Az adományozás elõkészíté-
sében Iglainé Perecsi Zsuzsa (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
Nyíregyháza – MZSMVK), a szállítás-
ban és a helyszín elõkészítésében Kocsik
Tibor volt segítségünkre.

Az adományozó ünnepség után Gás-
pár Ferenc és Cselenyák Imre író, Hajdú
Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola tanára
és Mózer Csaba népzenész tartott rend-

hagyó történelem- és irodalomórákat a
nagyoknak, valamint zenés játszóházat 
a kisebbeknek. Máté Ottó (MZSMVK) a
könyvtár állományának informatikai hát-
terét mérte fel. Erre azért volt szükség,
mert akkor már megkötöttük az együtt-
mûködési megállapodást a Monguz Kft.-
vel, miszerint a cég a HunTéka iskolai
könyvtári változatát korlátlan számban
felajánlja az alapítvány támogatására,
olyan helyekre, ahol a fogadókészség és
az informatikai infrastruktúra is adott. Ez
volt az elsõ ilyen lépés. Ez eredményte-
len maradt. Viszont röviddel az izsnyétei
program után Verbõcre látogattunk ado-
mány-elõkészítés céljából. A települést a
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pedagógusszövetség és a beregszászi
konzulátus javaslatára választottuk.

Alapítványunk kiemelt figyelmet
szentel nem csak a szórvány, hanem a
szórványba szoruló települések iskolái-
nak is. A Nagyszõlõsi járásban lévõ 1200
fõs (több mint 90%-ban magyar ajkú)
Verbõc iskolai könyvtárát 2011. decem-
ber 18-án Éva Erzsébettel, az alapítvány
egyik alapító tagjával és Kocsik Tibor
önkéntes támogatóval, valamint a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

képviselõivel és Tóth István fõkonzullal
közösen látogattuk meg. Megismerked-
tünk az intézmény igazgatónõjével,
Szavkó Szilviával, több pedagógussal,
Sinkó Mónika könyvtárossal, s egyeztet-
tünk a körösmezõinél (2008) és az izs-
nyéteinél (2011) egy jóval tágabb lehetõ-
ségeket is magában rejtõ támogatásról,
mely projekt megvalósítását 2013 áprili-
sára terveztük. Most sem mentünk üres

kézzel. Szépirodalmi könyveket, szakfo-
lyóiratokat ajándékoztunk az iskolának.

Az anyanyelv napi szinten való állan-
dó használata az anyanyelv ápolásának, a
nemzeti identitás megõrzésének leg-
fontosabb eszköze. Ezért is kísérik fi-
gyelemmel és támogatják mind az ala-
pítvány, mind mások e célt szolgáló 
kezdeményezését az anyaországot képvi-
selõ hivatalok is. Tóth István beregszászi
fõkonzul is megtisztelte látogatásával az 

intézményt, s egyben ezzel az alapítvány
munkáját is. A könyvtárosok világnapja
apropóján, de pontosan 2013. április 
11-én, a költészet napján megvalósult
programunkon az íróvendég Gáspár 
Ferenc és Fülöp Gábor (alias Boldogh
Dezsõ) volt, akik rendhagyó történelem-
órát tartottak a felsõ tagozatosoknak, ér-
dekes középkori fegyverekkel, zenével,
interaktív játékkal egybekötve. Az alsó
tagozatosokat Olajos Gábor zenetanár
énekeltette meg. Kiváló hangulatú „tan-
óra” volt. Az adományok átadására a
könyvtárban került sor. Az alapító ta-
gok képviselõit elkísérte Tóth Kornél, 
a Monguz Kft. képviselõje, aki jelképe-
sen átadta a HunTéka szofvert a könyvtár
számára, s a program után még ott is ma-
radt, hogy betanítsa annak használatára
Sinkó Mónika kolléganõt. Az elõkészüle-
teket interneten már ekkorra megtették.
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Úgy gondoljuk, ez óriási elõrelépés; nem
elsõsorban az alapítványnak, hanem a
majdani alkalmazóknak és felhasználók-
nak. Szeifried Zoltán kisvárdai grafikus-
mûvész Irodalmi arcképcsarnok soroza-
tából harminchat magyar klasszikus író
és költõ arcképével ajándékozta meg a
könyvtárat, amelynek falait fogják ezek
díszíteni. Az „ünnepségen”, mert valóban
az volt az iskola életében ez a nap, s nem
túlzás, ha azt mondjuk, hogy a miénkben
is, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség elnöke is megköszönte
a kétszáznyolcvan tanulót számláló isko-
la ilyen formában való támogatását, s be-
szélt arról a nem könnyû helyzetrõl, ami
a magyar nyelven való oktatást egyre ne-
hezebbé teszi Kárpátalján. Tóth István
fõkonzul pedig arról szólt, hogy mennyi-
re fontos a szórványhatárok egyre lejjebb
tolódásának megakadályozása, amihez –
meglátása szerint – ez az adomány, s ki-

emelten az a tény, hogy megtörtént egy
lépés az intézmény világhálóra kapcsoló-
dásához, igen komoly segítség. Répási Il-
dikó a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárak Információs Egyesületét
képviselte, Punykó Mária pedig a szór-
ványban élõk „gondozójaként” képvisel-
te a pedagógusszövetséget. Szavkó Szil-
via igazgató szavaiból kitûnt, hogy a
könyvtár mûködése fontos az intézmény
számára, s minden támogatást meg is ad
a kolléganõ munkájához. Biztosíték szá-
munkra az a takaros intézmény, amely-
nek a megjelenésén, mûködésén (ami
ilyen rövid betekintéssel is felmérhetõ)

látszik a minden részletre való odafigye-
lés. Az igazgatónõnek ezúton is gratulá-
lunk az intézmény ilyen formában való
„kézben tartásához”!

Költészet napja nem múlhat el vers, a
könyvek szívének felidézése nélkül.
Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ csodá-
latos mûsorával bûvölte el a gyerekeket
és a pedagógusokat, s valamennyi részt-
vevõt. Ezt, s valójában az egész napot,
megkoronázta az a külsõ megformálásá-
ban és lelkiekben egyaránt ünnepi mûsor,
amivel az iskola diákjai köszöntötték a
magyar nyelvet, a magyar verset és min-
ket, vendégeket.

Az adományozás fizikai elõkészülete-
it (az adományok válogatása, pakolás,
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dobozolás stb.) Kocsik Tibor önkénte-
sünk végezte most is. Munkája nélkülöz-
hetetlen számunkra! E programunk ki-
emelt támogatója a Könyvtárostanárok
Egyesülete volt, tõlük közel kétszáz kötet
nagyon értékes könyvet kaptuk, melyek-
nek gyûjtését õk szervezték meg.

Köszönetünket kell kifejezzük mind-
azoknak, akik munkájukat, saját szabad-
idejüket áldozták ezekre az eseményekre,
s különösen azért, mert akik nem jártak
még arrafelé, azok számára elképzelhe-
tetlen, hogy a szó valódi értelmében mi-
lyen úttalan utakon lehet csak eljutni pél-
dául Verbõcre is. 

Köszönet a türelemért, hogy senki
nem adta fel, amikor a negyven kilomé-
teres utat másfél óra alatt tettük meg!
Senki nem mondta, hogy õ most vissza-
fordul, mert nem teszi ki a maga s autója
épségét ezeknek az útviszonyoknak.
Nem adták fel, mert a járhatatlan út vé-
gén látták a célt: azért mennek, hogy a
magyar szó tovább élhessen.

S ezek az emberek egy bõ hónap múl-
va újra nekiindultak, pedig tudták, nem
jobb az út, de a cél ugyanaz!

Most, 2013-ban, teljesen rendhagyó
módon, az egyéb programok zsúfoltsága
miatt az Irka nem szervezett gyermekna-
pi programot, így másfelé vettük az
irányt. Illetve hamarabb jutottunk el – 

május 17-én – arra a településre, amely
õszre volt betervezve. 

Gálocs az Ungvári járás hatvankét te-
lepülésébõl az egyetlen, ahol csak ma-
gyar nyelven folyik az oktató-nevelõ
munka.   csak tizenkét kilométerre, a ha-
tárátkelõtõl is csupán húsz kilométernyi
távolságra fekszik az 545 fõs (70%-a ma-
gyar) település. Ahogy letérünk az Ung-
váron át Kijevbe vezetõ fõútról, nem
messze a határtól, ismét az az érzés tá-
madhat az emberben, hogy azon az úton
csak az megy tovább, akinek az élete mú-
lik rajta… Jelen esetben mondhatnánk:
egy nemzet élete. Ez persze túlzás, de
fantasztikus, felemelõ érzés, hogy vala-
mit hozzá tudunk tenni ehhez!

A településre beérve a hatvanas évek
hangulata idézõdik fel. A falu közepén, a
templom mellett van az iskola épülete,
hatalmas füves udvarral és sok-sok fával,
bokorral. Egyértelmûen érezhetõ, hogy
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mindent megtettek az illetékesek azért,
hogy egy varázslatos szigetet alakítsanak
ki a falu közepén a huszonegy óvodásnak
és a huszonnégy kisiskolás diáknak, akik
csak úgy maradhattak a faluban, hogy
összevonták a két intézményt. A felsõsök
már a szomszéd faluban tanulnak. 

Síppal, dobbal, nádi hegedûvel – lehe-
tett volna ez is a program címe. Hajdú
Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola népze-
netanára és Mózer Csaba népzenész egy
tucatnyi hangszert hozott magával – a
cimbalomtól a hegedûn és brácsán át 
a kobozig –, hogy megismertessék a han-
gok világával a gyerekeket, intenzíven
bevonva õket is az elõadásba, s a végén
lehetõséget adva nekik minden egyes
hangszer kipróbálására. 

Alapítványunk százharminc kötet
könyvvel, kifestõvel, iskolai foglalkozta-
tó füzettel ajándékozta meg õket. 

Utunkra elkísért bennünket e progra-
munk kiemelt támogatója, a Kárpátok
Mûvészeti és Kulturális Egyesület képvi-
seletében Õry László is, aki gyermek-
játékokkal, könyvekkel és édességgel ér-
kezett. Szaniszló Erzsébet igazgatónõ
szavai szerint valami olyat kaptak ezen a
délelõttön a gyerekek, amit nem felejte-
nek el, míg élnek. Bízzunk benne, hogy
így lesz!

Tóth István beregszászi fõkonzul és
Molnár Sándor polgármester is köszöne-
tét fejezte ki alapítványunknak a gyer-
meknapi színes „ajándékcsomagért”, a
gyerekek pedig csodálatos mûsorral és
saját maguk által készített virágokkal kö-
szöntöttek bennünket. Az elõkészítõ
munkálatokban és az események meg-
örökítésében most is Kocsik Tibor volt
segítségünkre.

Milyen egyszerûnek is tûnik így rövi-
den összefoglalni az eseményeket. Ám
addig, míg útra kelünk, megszámlálhatat-
lan a teendõ, s nehezen vehetõ az is
számba, hány ember apró segítsége – egy
„odaszólok”, egy „elhozom Budapest-
rõl”, „átválogatom otthon”, „segítek do-
bozolni”, „elõkészítem a fényképezõt”,
„ne feledjük az átvételit”, „segítek a ha-
tárátkelésben” – s még számtalan perc és
óra, melyek segítenek; ha fizikálisan nem
is, de lélekben az utakat járhatóvá tenni.
Ehhez pedig nem kell más, mint egy
nyelven beszélni! ■
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