
Mi indította arra, hogy nehéz pil-

lanatban, a gazdasági világválság

kibontakozásának éveiben kiadót

alapítson?

Sosem gondoltam, hogy könyvki-

adásra adom a fejemet, hogy valaha is

tollat ragadok. Számomra is meglepő

volt, amikor megjelent az első

könyvem, amivel – és mint utólag

kiderült, az összes többivel is – hiányt

szerettem volna pótolni gyermekeim

számára. Mindig ők voltak az én

múzsáim, ihletőim. Ahogy növeked-

nek, fejlődnek, úgy nő a tudásvágyuk,

tágul az érdeklődési körük, s támad

igényük mind több ismeret meg-

szerzésére. Az én feladatom, hogy
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ezeket a szükségleteket kielégítsem.

Fontosnak tartom, hogy más hasonló

korú gyermekeknek is átadjam min-

dezeket az ismereteket könyveim és

előadásaim révén. A tanulásban

mindig is örömöt leltem. Csak azzal

foglalkoztam, ami ténylegesen érde-

kelt és hasznosnak találtam. Mivel

érdeklődési köröm elég sokrétű, ezért

több mindent tanultam. Elvégeztem

a Teológiai Főiskolát, majd szak-

irányként az életmódtanácsadó-

lelkigondozó szakot választottam. Az

itt szerzett tudásomat hasznosítom a

legjobban életem során, mivel ki-

csiknek és nagyoknak is tudok segí-

teni életmódváltásban és egészségük

megőrzésében. Emellett meg-

szereztem a házassági tanácsadó

jogosítványt. Barátaim szerint kel-

lőképpen kreatív ember vagyok, és

nagy szervező készséggel rendelke-

zem. Mivel tényleg érdekelt ez a terü-

let is, így a legnagyobbakhoz és leg-

jobbakhoz fordultam, akitől tanulni

lehetett. Megszereztem a diplomáciai

protokoll és rendezvényszervezés

végzettséget is, aminek szintén nagy

hasznát veszem hétköznapjaimban. 

Így utólag visszatekintve, ezeket

az ismereteimet a könyvírásban és a

szerkesztésben gyakorlom. Tizenegy

évet töltöttem otthon három gyer-

mekemmel, de nem tétlenül. Szá-

A tétlenség
ellen
Scur Katalinnal, a Katica könyvműhely vezetőjével
beszélget Kemény András 

Scur Katica izgalmas, sok szálból összefont, széles látókörű
egyéniség, aki sosem adja fel elveit. Alig egy éve ismerem,
de azt tudom, hogy számos könyv szerzőjeként komoly ter-
vei vannak a könyves világban. Tudatosan halad előre a
saját útján. Három gyermekes család-anya, péceli házuk
mintás porta, rendszeresen sportol, előadásokat tart gyer-
mekeknek és felnőtteknek az egészséges életmódról, és
ami roppant megnyerő: mély empátiával figyel az őt
körülvevő emberekre.



szenvedőknek szakácskönyv, vala-

mint meseterápia. Hat év alatt tizen-

két könyvem jelent meg. Ezek közül

kiemelkedik a 2014-ben megjelent 1.

osztályos hittankönyv, amely állami-

lag minősített tankönyv lett, melynek

most készül a folytatása. Könyveim

közül jó néhány utánnyomást is

megért. Könyveimet Vajdaságban,

Erdélyben már ismerik, valamint

Horvátországban és Litvániában is

értékesítik – természetesen fordítás

után. 

Kiadványaim fontos erénye, hogy

vallási és hitbeli hovatartozás nélkül

mutatják be a gyerekeknek a bibliai

történeteket, egy általános műveltsé-

gi szint ismeretében, kiemelve erköl-

csi és etikai tanítását. Mostanra már

gyermekkiadványaimat országszerte

számos óvoda, iskola ismeri és

használja. 

Mint könyvkiadó, miben leli a leg-

nagyobb örömét?

A könyvkészítésben a legnagyobb

izgalmat az íráson kívül az adott

könyv tervezése – a borítótól a tipog-

ráfián és az illusztrációkon át – a

műszaki kivitelezés okoz, az az érzés,

hogy valami hasznosat és értékeset

adhatok tovább embertársaimnak,

főleg a fiataloknak. Szeretek olvasni,

szeretek főzni, új ízekkel kísérletezni,

szeretem a gyermekeimet, azt, hogy

hangosak és életvidámak, szeretem,

hogy a házunk mindig nyüzsög a

gyerekektől és a barátoktól. Rengeteg

tervem van még, hogy mit írjak.

Jelenleg is négy könyvön dolgozom

egyszerre. Célom, hogy az a testi és

lelki egészségnevelés, a tudatos élet-

mód, amit képviselek, minél több

emberhez eljusson, akár könyv, akár

előadás formájában.
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momra a tétlenség mérhetetlen lelki

szenvedést okoz, és a haszontalanság

érzését kelti. Látva gyermekeim

fejlődését, érzékelve szükségleteiket,

tudásvágyukat, nevelek, magyarázok,

tanítok és ők továbbadják mindezt.

Nagy örömöt okoz, amikor látom és

hallom a pozitív visszajelzéseket. Ész-

reveszem, amikor egy adott hely-

zetben mélyebb mondanivalót kell

közvetíteni, akkor papírra vetem ak-

tuális gondolataimat, és megszületik

a könyv. Így lettem könyves, szerző és

könyvkiadó egy személyben.

Milyen kiadványok fémjelzik a

Katica Könyv Műhely működését?

Óvodásoknak, kisiskolásoknak készí-

tett, vallási hovatartozás nélkül hasz-

nálható hittan tankönyvek, bibliai

képességfejlesztő munkafüzetek, is-

meretterjesztő színezők, egészség-

nevelő kis könyv, ételallergiában


