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gulatban, komoly és vicces beszélgetésekkel te-
lik mindig ez a két-három hét.

Az elsõ évben a pénzt egy anyuka kapta meg,
aki egyedül neveli leukémiás gyerekét és mûtét
elõtt álltak. A megmaradt könyveknek egy kerü-
leti hajléktalanszálló lett a gazdája. A második
évben egy kerületi idõsek otthonának adta az
iskola a befolyt összeget, tavaly egy ötgyerme-
kes család kapta az iskolából, az idén pedig egy
négygyermekes család, ahol a mama még otthon
van a legkisebbel, az apa pedig asztalosként
dolgozik. Az idén harmincezer forintot sikerült
összegyûjtenünk. Volt, aki nem tudott a könyve-
kért fizetni, de így is elvihette, mert bíztunk
benne, hogy más majd nagylelkûen többet fog
adni. Így is történt. Az utolsó tanítási napon az
igazgatóval, az osztályfõnökkel és a gyermekvé-
delmi felelõssel együtt átadtuk a pénzt. Nagy
hála és meglepõdés volt a kislány arcán. A vé-
gén az igazgatóval boldogan megbeszéltük a
történteket, és nemsokára a családtól is kaptunk
egy nagyon szép köszönõlevelet.

Mindannyian örültünk, hogy most is sikerült
megélni és megtapasztalni az iskolánkban a ka-
rácsony igazi gondolatát, hogy a karácsonyi vá-
sárlási láz közepette volt egy kis sziget, ahol
megtanultunk adni, örömet szerezni egymásnak.
A börze végén mindannyian gazdagabbnak érez-
tük magunkat.

Horváth Viktória és Antalóczy Béláné

könyvtárostanárok
Szent László Gimnázium és SZKI

Budapest X. ker

Csak egy koncert
karácsony elõtt …

(Pillanatkép Szekszárdról)

Tudom, súlyos munka  emberré lenned,
akarj visszajönni!
Lesz aki beenged.
(Gacsályi József)

Karácsonyi koncertek, ünnepek sora december-
ben… Választani sem tudsz a város kínálatából, de
alig hasonlítható bármelyikük is a könyvtári hang-
versenyhez. Együtt lépnek fel könyvtárosok és
hozzátartozóik: férjek, unokák… a segítséggel élõk-
kel. A Vakok és Csökkentlátók Tolna Megyei

Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Szövetsége,
a Fogyatékosok  Nappali Intézménye, a Mozgássé-
rültek Egyesülete Napsugár Ifjúsági Klubja, a
Hétszínvilág Otthon lakói mutatják be jelmezes
irodalmi mûsorukat, életképeiket, tánctudásukat,
zene- és énekszámaikat. A zenei keretet a Tücsök
Zenés Irodalmi Színpad szinte profinak számító
gyerekei adják énekszóval (az országos hírû együt-
tes vezetõje a zenemûtárosunk). És szavalat, ének
gitárkísérettel, tánc a Padlás címû musicalbõl, bet-
lehemi játék, versmondás, prózarészlet.

A Down-kóros gyerekek óriási örömmel, si-
kerrel mutatják be sok hétig tanult táncukat, a
vendégek meghatódottsága alig leplezhetõ, s ta-
lán nincs is rá szükség.

Irma, aki csak tapintással, szagokkal, illatok-
kal, hallással érzékeli környezetét, egy regény-
részlet elmondásával idézi meg a bensõ szépsé-
get. Õ az, aki minden szereplése alkalmával új
számmal lep meg bennünket, és mi csendes de-
rûvel, szomorúsággal hallgatjuk bársonyos hang-
ján a számára megkapó regényrészletet.

A lélek csillogását idézi meg, s ez a mai napra
annyira jellemzõ. Látni a gyõzelmet a szemek-
ben, hogy lám, észrevettek.

A musical szövegét idézve, egy „földöntúli
világ” körvonalazódik a táncos lábaknak kö-
szönhetõen, s a tapsot hálásan fogadó tekinte-
tekben. Mennyi szépséges szándék, akarat van a
fellépõkben!

Az MT (Másképpen Tökéletes) Mobil új
szervezõdésû irodalmi színpad tagjai (értelmi
fogyatékosok) sok-sok tanulás után mutatkoz-
nak be (versmondással, a közönséget is bevo-
nó közös énekléssel). Hihetetlen kitartást, tü-
relmet, önzetlenséget sugárzó tanáruk azzal a
céllal foglalkoztatja õket, hogy hidat teremt-
senek a mássághoz.

Hagyományos ez a rendezvényünk. Számot
adunk így is egész éves kapcsolatunk, szolgálta-
tásaink eredményeirõl. (Új leolvasó készülékek,
otthoni könyvtár-szolgáltatások, speciális tanfo-
lyamok sajátos segítségei, a megyei könyvtár
nagy könyves programjai, amelyekben részt vesz-
nek állami gondozottak, otthonok lakói, értelmi
fogyatékosok.)

Így együtt, közösen. Mert könnyû beszélni ar-
ról, milyen nagylelkûek vagyunk, mit teszünk. Az
alkalmazkodásunk néha rutinszerû, türelmünk el-
szivárog. Pedig mennyi-mennyi érték vesz körül
bennünket, s táncban, versmondásban is megérez-
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zük más örömét, figyelmességét, várakozását. Az
együttlét élménye sokáig fényes, nem egy pillanat
volt ez az adventi örömünnep. Sokkal tovább mu-
tatott. Így lett belõlünk „fenség, titok, idegenség”.
Sokat tanulhattunk ezen az estén is.

Kigördül az utolsó kerekeskocsi a mûvelõdé-
si ház liftjébõl, elpakoljuk a vendéglátás mara-
dékait. Szervezõi izgalmunk kiteljesedett vára-
kozássá szelídül.

„Együtt egymásért” egész évben –  segítség-
gel élõk, önzetlen tanárok, a bátorító, mások
gondjaira érzékeny könyvtárosok!

Kívánok hasonló élményeket az új eszten-
dõben!

Elekes Eduárdné

A miskolci József Attila
Fiókkönyvtár 2005. évi
rendezvényei

Ez az év a József Attila emlékév jegyében telt
el. Már 2004-ben elkezdõdött a szervezés, terve-
zés. Az országos ünnepségsorozat január 7-én
indult, és József Attila halálának elõestéjén, de-
cember 2-án volt a záróünnepség.

A rendezvénysorozatra pályázatot nyújtottunk
be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mához (NKÖM) és Miskolc megyei jogú város
önkormányzatának Mecénás Alapjához.

A Városi Könyvtár Központjában kezdõdött
el a száz vers felolvasása, az elsõ József Attila
verset Káli Sándor polgármester mondta. A fi-
ókkönyvtárakban hetente elmondtunk húsz-húsz
verset. A József Attila Fiókkönyvtárban január
14-én mondtunk verseket, közremûködtek a Pe-
tõfi Általános Iskola tanulói, két tanáruk gitárral
kísért, megzenésített verseket adott elõ. A Petõfi
Irodalmi Múzeum kézirat- és fotóanyagából di-
gitalizált másolatokat válogattunk, Nagy Kálmán

rendezte meg a Feledy-házban a kiállítást, me-
lyet április 8-án Cs. Varga István irodalomtörté-
nész nyitott meg. Csetneki József mûvésztanár
gitárral elõadta az általa megzenésített József At-
tila verseket, Simon Jánosné és Bartók István

verseket mondott.
Április 10-én Lillafüreden avattuk Varga Éva

szobrászmûvész József Attilát ábrázoló, egész-
alakos szobrát, köszöntõt mondott Káli Sándor
polgármester és Fedor Vilmos alpolgármester, a
szobrot Vass Lajos, az NKÖM politikai államtit-
kára avatta fel. Kulcsár Imre az Óda címû verset
szavalta, Csetneki József mûvésztanár József
Attila megzenésített verseit adta elõ. A koszorú-


