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Új vezetőség a KKDSZ élén 

Szilassi Andrea 

2016. április 14-én ismét vezetőségválasztó 

kongresszusra került sor a KKDSZ székházában. 

A soron kívüli választás oka, hogy a 2014-ben 

újraválasztott Földiák Andrást 2015. július 1-én a 

Szakszervezetek Egyesült Fórumának elnökévé 

választották. Ezért a KKDSZ elnöki feladatait 

akkor, ideiglenesen Papp Katalin alelnök vette át. 

A 2016. évi kongresszus alkalmával elnököt és 

egy alelnököt választott a küldöttgyűlés, továbbá 

a Felügyelő Bizottság elnökének újra Pfaffné 

Lovász Máriát, FB tagnak Dávidné Dr. Matuz 

Editet és Lorányi Juditot választották meg a 

küldöttek. Az elnökség soraiban nem történt 

változás. Ez a tisztújítás egyben a vezetőség 

fiatalítását is eredményezte. 

A KKDSZ elnöke a küldöttek jelentős 

támogatásával Csóti Csaba kaposvári főlevéltáros 

lett. Papp Katalin művészettörténész, 

kongresszusig megbízott elnök pedig továbbra is 

betölti a 2014-ben elnyert alelnöki tisztséget. 

Másik alelnöknek dr. Véber Jánost választotta 

meg a kongresszus. Ő jelenleg az MTA 

Titkárságának Kutatóintézeti Főosztályán 

dolgozik társadalomtudományi szakreferensként, 

és a könyvtáros alapszervezet tagja.  

Csóti Csaba 1972-ben született. 1997. óta tagja 

szakszervezetünknek. A KKDSZ-ben eddig 

alapszervezeti titkárként, megyei levéltári 

tagozatvezetőként, megyei KKDSZ elnökként és 

országos alelnökként tevékenykedett. 

Helyzetelemzésében utalt arra, hogy többféle 

válsággal is szembe kell néznünk:  a munka 

világának jogszabályváltozásaiból eredő 

problémákkal, a kollektív szerződések 

megfogyatkozásával, és különösen az elmaradt 

béremelések következményeivel. Ágazatunkban 

2002-ben volt utoljára bértábla alapján 

bekövetkezett bérnövekedés! Ugyanakkor − e 

hatások következményeként − válságban van a 

szakszervezeti mozgalom is. A frissen 

megválasztott elnök a teendőket illetően három 

prioritást állított fel: szövetségkeresés és -építés 

más szakszervezetekkel és szakmai 

egyesületekkel; tagtoborzás, amelyben ő maga is 

jelentős szerepet vállal országjáró munkájával. 

Véleménye szerint  vissza kellene hozni a tagok 

és a szakszervezeten kívüli kollégák 

gondolkodásába a kollektív szerződés 

megkötésének, illetve az egyéni és kollektív 

munkahelyi jogok biztosításának fontosságát, 

továbbá kialakítani a „beleszólás kultúráját”. 

Harmadsorban elengedhetetlennek tartja a 

KKDSZ gazdálkodásának ésszerű 

racionalizálását, a lehetőségeinkhez való 

igazítását.  

 

Csóti Csaba, a KKDSZ új elnöke. A kép forrása: 

http://static.168ora.hu/db/09/0E/csoticsabayoutube-

d0002290E50781044b070.jpg 
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Dr. Véber János 1978-ban született. 2006. óta 

tagja a KKDSZ-nek. Szakszervezeti aktivistaként 

eddig a SZEF ifjúsági szervezetében, a SZEFIT-

ben tevékenykedett. Ennek egyik alelnöke. 

Külföldi tanulmányutakon, tapasztalatcseréken is 

részt vett az Európai Szakszervezeti Szövetség 

(ETUC) képzéseinek köszönhetően.  2012-től 

bekapcsolódott az Európai Közszolgáltatási 

Szakszervezeti Szövetség, az EPSU ifjúsági 

hálózatának munkájába.  2015-től meghívottként 

részt vesz a KKDSZ elnökségének ülésein. Részt 

vállalt a SZEF alapszabály-előkészítő, valamint a 

bér- és munkaügyi bizottság munkájában is. 

2016-tól kezdve a magyar konföderációk 

delegáltjaként képviseli Magyarországot az 

Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) bér- 

és munkaügyi bizottságában. 

 

Dr. Véber János, az újonnan megválasztott alelnök.  

A kép forrása:  

http://www.szef.hu/data/uploads/page-images/VJ_belyegkep.jpg 

 

Áldott légy, teremtett világ! 

Nász János 

Talán ezzel a címmel foglalhatók össze egy 

mondatba a MTA Könyvtár és Információs 

Központ Kertész leszek című öko-

rendezvénysorozatának március 21-én hallott 

előadásai.  

 

Nobilis Márió. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_03_21  

Az első kiselőadásban, Nobilis Márió, a Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa 

Ferenc pápának az „Áldott légy…” enciklika 

üzenete a helyi közösségek számára” című 

dokumentumának a lényegét ismertette. 

Tudnivaló, hogy az enciklikáknak nincsenek 

címei, hanem a kezdő mondat szerint tartják 

nyilván azokat, és ez a sokak által „zöld 

enciklikának” nevezett irat tavaly márciusban így 

látott napvilágot. Ferenc pápa ebben, akkor 

kifejtette azt, hogy a mai időkben az egyházat és 

a hívőket érintő legfontosabb dolgok egyike a 

teremtett világgal, a környezettel való kapcsolat, 

viszony. Lényegi kérdés a környezet iránti felelős 

életmód. Nemcsak hívőknek, hanem minden 

jóakaratú embernek is! Az enciklika a szokásos 

hangnemtől is eltérő, hiszen nemcsak a hívőkhöz, 

hanem az e világon élő minden emberhez fordul. 

A keresztényi hit alaptéziseit a Teremtés 

evangéliuma tartalmazza, de ezen a szinten meg 

is kell indokolni a hitnek a tudománnyal való 

párbeszédét: Nem csak egyszerűen a hit 

szempontjából vizsgált környezetvédelemről van 

szó, hanem feltárni a környezeti válság okait, oda  
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kell fordulni a népek kultúrái, hagyományai 

értékei és a tudomány felé is. Az enciklika 

fókuszpontja: társadalmi, szociális megközelítése 

az ökológia kérdéseinek, és az egész társadalmat 

kell, hogy megszólítsa. A pénz világához kötődő 

technológia nem képes a dolgok sokféleségének 

titkát megmutatni, és a pénzvilág 

szűklátókörűsége nem vezet el a megoldáshoz.  

Ferenc pápa így a 

közösségek erejében 

látja a megoldást, mert 

az elszigetelt egyének 

elvesztik a cselekvő-

képességüket. Közös-

ségi hálót kell építeni, 

ez az „ökológiai 

megtérés” mozgatórugója. A tartós változás 

dinamizmusának elindításához való megtérés, az 

ökológiai megfelelés az, hogy hosszabb távra és 

rendszerben gondolkodjunk. Az „Áldott légy…” 

egy rendszerszemléletű enciklika az ökológiai 

tanításokkal beékelve. Felhívja és felszólítja a 

helyi közösségeket, hogy bátran cselekedjenek és 

egymást támogató cselekedeteikkel álljanak az 

ökológiai problémák megoldásának élére. Az 

egységbe kapcsolódás azt is jelenti, hogy biztatni 

kell a civil és politikai szereplőket is egy jobb 

világ építésére, a társadalom iránti szeretetre és a 

közjó iránti elkötelezettségre. Az egyházi és 

társadalmi közösségek között pedig párbeszédre 

van szükség, mert ugyanazt akarjuk belülről és 

kívülről. Éppen ezért ez az enciklika egyfajta 

biztatást, pozitív jövőképet jelent. 

Az öko-közösséget bemutató részben ezen a 

napon Visnyeszéplak és az ott élő közösség került 

bemutatásra. Zajáné Elek Anikó az egyik széplaki 

polgár, elmondta, hogy ez a korábban pusztulásra 

ítélt kis zsákfalu Kaposvártól mintegy 30 

kilométerre, a Zselic délnyugati területén 

található. A kilencvenes években a csaknem 

kihalt településre városokból, − főleg Budapestről 

− környezetbarátok és hagyományőrzők 

telepedtek le, akiket az is motivált, hogy hitük 

szerint a teremtett világ értékeinek, kincseinek 

megőrzői legyenek. A korábban szőlő- és 

gyümölcstermesztéssel foglalatoskodó falut már a 

gaz felvetette, így szinte nulláról, és úgymond 

városi háttérrel kellett indulniuk, hogy egy 

önellátó közösséget alkossanak. Megvásárolták a 

még használható házakat, majd a továbbiakat 

kalákában, hagyományos paraszti módon 

építették fel. Az évek során teljesen 

megszervezték maguknak az életet. Az ide 

költözőknek önellátó gazdálkodást kellett 

folytatniuk, mert így tudták ellátni magukat. 

Közösségi házat építettek, és saját maguk 

tanították gyermekeiket. Menetközben tanulták a 

gazdálkodást, és személyes tudásukat 

megosztották a közösségükkel. Így váltak 

közösségük javára, hasznára. Családi 

iskolarendszert vezettek be. Együtt voltak a 

gyermekeik, és együtt élték meg a közösségi élet 

eseményeit, amelyben nagyon sok gyümölcsöző 

pillanat van, de embert próbáló kihívások is.  

 

Zajáné Elek Anikó. A kép forrása: 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_03_21 

Véleménye szerint nagyon jó megélni a közösségi 

életet, és abban minden egyes embernek hatalmas 

jelentősége van. A közösség ugyanis emeli, 

felemeli az embert és a szeretet mellett még 

igazságosságra is tanít. A közösség olyat is ki tud 

hozni az emberből, amire nem is gondolnának. 

Fontos a közösségi élményben a hagyományok és 

az ökológiai tudatosság továbbadása. A teremtett 

világban mindig van mit tenni, mert a folyamatos 

foglalatoskodás tartja fenn. Minden nap 

munkálkodni kell, és ezért éberségre van szükség. 

A folyamatos változásokra aktuális válaszokat 

kell adni. Ez a vidéki élet izgalmas jellemzője. 

Mindennek az egyszerűség a kincse, az egyszerű 

megoldások keresése a közösségért. A teremtett 

világban, mint ahogyan a réten minden virágnak, 

fának, ugyanúgy minden embernek is megvan a 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_03_21


szerepe, így Visnyeszéplaknak is a Kárpát 

hazában. A magfalvak, mint kis mustármagok, 

mint kis közösségek fontos mag-információkat 

hordoznak magukban, amit adni tudnak a 

világnak. Hinni kell magunkban és a szeretet 

erejében, és ezzel kell élni a mindennapjainkat. A 

széplaki élet a tiszta forrás keresése, azé, amely a 

közösséget táplálja. 

 

Fűzfás Balázs. A kép forrása:  

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_03_21 

Végezetül Visnyeszéplak polgármestere, Fűzfás 

Balázs köszöntötte a hallgatóságot. Kiemelte azt, 

hogy nem könnyű ma a városi élet, és tisztelettel 

vannak a várost választók felé. De tudni kell azt, 

hogy az ember nem jut magában előre, család és 

közösségi háttér nélkül. A teremtett világ és az 

emberek is jóságra lettek teremtve. Azok vannak 

rossz helyen, akik nem tudják a jóságot, szeretet 

képviselni. Az emberségünket kell megélnünk az 

isten társaságával olyan egyszerűen, amennyire 

csak lehet. Az egymásrautaltság nagy tanításokat 

hordoz magával. Éppen ezért is gyermekeiket a 

mindennapi életre tanítják, így ez egy nagyon 

őszinte élet, amit Széplak a lakóinak nyújtani tud.  

Az itteni életet nem másolni kell, hanem a 

tanulságaikat, tapasztalataikat mások is 

felhasználhatják. Igaz hogy nálunk már betelt az 

élettér, a terület éppen elég 180 fő önellátására, de 

vannak még az országban olyan haldokló falvak, 

amelybe életet lehetne lehelni, mert az Isten 

szeretetre, munkára, áldozatra hívott bennünket. 

Úgymond fölszedni a szemetet a Földről, 

tisztábbá tenni a világot. 

 

Fenntartható fejlődés, fenntartható 

jövő −Egy workshop tapasztalatairól 

Nász János 

Április 7-8. között Budapesten, a terézvárosi 

Eötvös közösségi házban kétnapos intenzív, 

workshopon vehettünk részt, amelyben a 

fenntartható fejlődés számos kérdéskörét 

járhattuk körül.  Főleg a település- és 

városfejlesztésben, városgazdálkodásban és -

üzemeltetésben dolgozóknak, valamint a helyi 

környezetvédelemért felelős és abban érintett 

szakembereknek, civil szervezeteknek kínálták 

fel ezt az elméleti és gyakorlati lehetőséget. A 

szervezők és az előadók örömmel vették, hogy a 

kulturális szférának is volt képviselője a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár jóvoltából.  

 

Dr. Lőrincz Katalin. A kép forrása: 

https://www.youtube.com/watch?list=UUN7Lga9kI4TYvft_FqTfgPQ&v=PfAmOpz1YiY 

Az elméleti bevezetőt Dr. Lőrincz Katalin, a 

Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének 

docense, egyben az egyetem GTK Gazdálkodási 

Intézetének igazgatója tartotta, akinek a turizmus 

és fenntarthatóság, desztináció-menedzsment, és 

kulturális turizmus a kutatási területe.  Miért is 

kell a fenntarthatóságról beszélnünk? Mára már 

minden társadalomnak központi kérdése kellene 

hogy legyen az, hogy természeti és emberi 

erőforrásait hogyan használja fel szükségleteinek 

kielégítése céljából úgy, hogy ne veszélyeztesse 

az eljövendő generációk megélhetőségét, 

fejlődését. A gazdasági és társadalmi fejlődésnek 

http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=fotoalbum_2016_03_21
https://www.youtube.com/watch?list=UUN7Lga9kI4TYvft_FqTfgPQ&v=PfAmOpz1YiY


harmonikusnak kell lennie a környezetünk 

fenntartásával, megóvásával, mivel bármelyik 

prioritása a jövő nemzedéke életfeltételeinek 

rovásához vezetne el.  Környeztünk eltartó 

képességét és technikai tudásunkat is ennek kell 

alárendelnünk. A fogyasztói kultúra helyett az 

úgynevezett „szerves”, azaz helyben szervezett 

közösségeken alapuló, részben vagy egészében 

önfenntartó kultúrákat kellene előnybe 

részesítenünk. Miközben a rendelkezésünkre álló 

erőforrásokat fenntartható, azaz az adott 

szükséglethez mérten kellene hasznosítani.  A 

fenntartható fejlődés kilenc alapelve arról szól, 

hogy figyelemmel és gondoskodással vagyunk a 

velünk együtt élő közösség tagjai felé az emberi 

életminőség javítása szempontjából, miközben a 

biológiai sokféleség fenntartására és megőrzésére 

figyelmet fordítunk; a meg nem újuló 

energiaforrásokat minimalizáljuk a Föld 

eltartható képességének szempontjai szerint, és 

elkövetünk mindent, hogy megváltoztassuk az 

emberiség jelenlegi, már-már közömbös 

szemléletmódját és magatartását a természettel 

kapcsolatosan. A természet védelme, nemzeti és 

globális érték kell, hogy legyen és erre a lehető 

legszélesebb körökkel is szövetkeznünk kell, mert 

ez nem csak egyfajta társadalmi vagy politikai 

feladat, hanem csoportos, közösségi, civil és 

egyéni szinteken is tudatosítani kell. A 

felmelegedés, klímaváltozás és 

környezetpusztítás hatásait jelenleg már mindenki 

a saját bőrén tapasztalhatja meg. Alig élhető 

városok, klímamigráció, éhezés, aszály, és 

hatalmas áradások, túlnépesedés, elöregedő 

társadalmak, valamint a talajerózió hatásai, és az 

ezekből adódó konfliktusok, háborúk, szinte 

minden nap a vezető hírekben szerepelnek a 

médiában. A legjobb megoldás a fenti 

problémákra az, hogy elkezdünk tudatosan élni. A 

tudatos életmód egyik motiváló módszere a 

környezettudatosítás. Ebben jelentős szerepet 

kaphatnak a kulturális intézmények, benne a 

könyvtárak is. Mivel járulhatunk ehhez a 

világképhez? Azzal, hogy tisztán tartjuk 

környezetünket, megpróbálunk egészségesen 

élni, a szabadidőnket tartalmasan és értelmesen 

töltjük el, és értékes emberi kapcsolatokat kötünk. 

Jó példa az úgynevezett, Slow City, azaz a lassú 

városok mozgalom, amelyben a helyben fejlődés 

kritérium rendszere bizonyos mértékű 

önkorlátozásokon alapszik. Olyan városok, 

amelyek időt adnak a lakóknak, hogy élvezzék a 

minőségi életet, és egyre jobban el tudjanak 

szakadni a függést okozó globális rendszerektől. 

A társadalmi felelősségvállalást helyi szinteken a 

közösségi tervezéssel kell összehangolni és a 

gyakorlatban is megvalósítani. A helyben élők 

véleménye, aktiválása és értékelése, 

feladatvállalása a lakóhelyük életminőségének 

javításáért az egyik leghatékonyabb erőforrása a 

közösségi tervezésnek. Települési szinten a 

környezeti fenntarthatóság hat alapfeltételét 

mindig szem előtt kell tartanunk: A hulladék- és 

vízgazdálkodást, a rekreációs zöld területek 

kérdéskörét, a megújuló energiák használatát a 

mindennapokban, a feleslegtermelés csökkentése 

érdekében tett lépéseket, az újrahasznosítás 

lehetőségeit, a fenntartható turizmust és 

közlekedést. 

 

Mátyás Mónika.  

A workshop második napját gyakorlati 

foglalkozások követték Mátyás Mónika 

környezetmérnök, környezeti tanácsadó 

vezetésével. Két csoportot alkottunk. Az egyik a 

hulladékgazdálkodási, a másik az energetikai 

csapat volt. Az volt a feladatunk, hogy egy élhető, 

fenntartható várost, települést tervezzünk. 

Rengeteg ötletünk volt, és az előző napon szerzett 

ismeretek is segítettek bennünket. Persze volt 

bennünk némi elfogultság, itt-ott az ötleteink néha 

túl „zöldre” sikeredtek a várostervezésben. 

Érdekes volt megtapasztalni, hogy elég erősen a 



közösségi fejlesztésekre, terekre fókuszáltunk. 

Ezek után megmértük az ökológiai 

lábnyomunkat. Ez azt jelenti, hogy mekkora, egy 

embernek vagy egy adott terület népességének a 

természetre gyakorolt hatása egy hektárban 

kifejezett mutatószám alapján. 

 

A kép forrása: http://www.kothalo.hu/labnyom/ Aki 

szeretné kiszámítani saját öko-lábnyomát, itt megteheti.  

Majd a tréner bemutatta a Kör alapítvány által 

létrehozott  Zöldlak Bemutatóközpont projektet, 

egy fenntartható öko-közösségi házat, amelyet 

Veszprémben sikerült megvalósítani egy 

környezettudatos közösségnek. Bemutatót 

kaptunk arról, hogy hogyan valósulhat meg a 

gyakorlatban közösségi tervezés során egy 

fenntartható projekt, és ehhez milyen külső 

források, pályázatok lehetségesek.  

Meleg szívvel ajánljuk az ilyen jellegű szakmai 

találkozókat és együtt gondolkodást mind a civil 

zöld-szervezeteknek, mind az önkormányzati 

szakembereknek, valamint a szociális, oktatási és 

kulturális szférákban dolgozó környezettudatos 

emberek számára. 

 

www.zoldlak.hu  

 

X. Könyvtári Éjszaka a szegedi 

Klebelsberg Könyvtárban 

Erősné Suller Ildikó 

2005-ben, az SZTE Klebelsberg Könyvtár új 

épületbe költözésének első évfordulója 

alkalmából rendezett könyvtári éjszakán még a 

könyvtár vezetése sem gondolta, hogy lesz 10. is. 

(2007-ben nem tartottak, 2013-ban Könyvtári 

délutánokkal jelentkeztek.) A jelek nagyon is azt 

mutatják, hogy valami nagyon jót hoztak létre, 

hiszen az elmúlt 9 alkalom térben és időben való 

nagyszerű utazásokat jelentett (Ég és Föld, Kína, 

Modern idők, stb.). Az idei téma címe: Az 

Óperencián innen, és túl. E világi nyitvatartási 

ideje: 18:00-24:00 óráig volt. 

 

Kedves Olvasó - Kolléga/-nő! Eddig a tárgyilagos 

stílus – tehát, ha ebben a stílusban olvasnád 

tovább… ne tedd! Innentől ugyanis 

élménybeszámoló következik, a maga 

elfogultságával és lelkesedésével!  

Könyvtárosként érkeztem Szegedre Muhi 

Orsolya (Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom) 

kolléganővel, de a Klebelsberg Könyvtár 

hatalmas forgóajtaját már kalandra éhes 

gyerekként léptem át (a királylányosdit sohasem 

szerettem…). A kölcsönzőpultnál rögvest Lúdas 

Matyiba és Döbrögi uraságba botlottam. Utóbbi, 

fekete zsinóros mellényében és kucsmájában 

feszítve olyan lazán adott nekem egy sütijegyet az 

ajándék mesekönyvemért cserébe, mintha ez a 

világ legtermészetesebb dolga lenne! 

Tündérország kapujában eligazítottak, hogy 

miként is abszolválhatjuk magunkat a „Kösd be 

magad!” programra. Miután elkészítettük saját, 

hozott anyaggal bekötött naplónkat, megnéztük 

http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.zoldlak.hu/
http://www.kothalo.hu/labnyom/
file:///F:/KemLib/2016/2016.04/www.zoldlak.hu
http://ww2.bibl.u-szeged.hu/ejszaka_2016/


alaposan a Dörmögő Dörmitórium 

mackókiállítást, a Meseboltot, a „Vágtass, 

vágtass, paripám!” hintaló-kiállítást, aztán biztos 

nyomon  járó detektívek módjára mesehősöket 

kerestünk. Mert itt aztán, ma éjszaka volt minden! 

 

Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Légtérsértő Mary Poppins, tiltott varázslással 

gyanúsítható Harry Potter, orvvadászat bűnébe 

eső Pampalini, stb, s ezen bűnözők bármelyike 

készséggel nyomott egy-egy pecsétet a körözési 

lapokra. Mérhetetlenül sok program, 0-99 éves 

korig! Szégyen, nem szégyen − a számos, 

érdekfeszítő mesékkel kapcsolatos előadásokra 

már be sem ültünk, csak kapkodtuk a fejünket az 

ötletesebbnél ötletesebb programok kapcsán. 

Miután behatóbban megismerkedtünk a 

Mikkamakka játszóházzal, és röpke 10 percre 

alkotótárssá lett iskolai könyvtárosokkal 

elkészítettük az óriás keresztrejtvényt, közben fel- 

és le 16-szor bejártuk a könyvtárat. Úgy fél 12 

tájban elindultunk a „Fel is út, le is út” című 

játékra, melynek során meg kellett keresnünk a 

király könyvét. Nos, a mesehősök garmadája után 

a mesebeli helyszínek következtek – Ajathan 

Kutharbani palotája, az égig érő paszuly és a 

mennybolt, stb. Ez volt aztán a móka! Az egyes 

állomások feladványait megfejtve kiderült a 

következő állomás helyszíne, és így tovább.   A 

három mesebeli kérdés megválaszolásától, az 

Arcanum Digitális Tudománytárban való 

keresésig sokféle játékos feladattal 

megbirkóztunk, „leszállítottuk” a keresett 

dokumentumot, megkaptuk jól megérdemelt 

sütijegyünket a „Mese habbal” teremben, és 

záróra előtt fáradtan hanyatt dőlve hallgattuk a 

szegedi KomfortZóna zenekar koncertjét. 

A szervezőcsapat már jól megérdemelt pezsgőjét 

itta, s mi még mindig ott lézengtünk, és senki nem 

szólt ránk, hogy jó lenne már odébbállni. Sőt, egy 

kedves kolléga még kérésünkre készített rólunk 

egy közös fotót is. 

 

Muhi Orsolya, Németh Réka és Erősné Suller Ildikó. 

Fotó: Molnár Tamás 

Elfogulatlanul nehezen tudok beszélni róla, 

hiszen ennek a „rendezvénynek” indult, s valami 

hihetetlenül ritka, jóságos, „elvetemült 

meserajongók klubjává” lett, össznépi 

mesejátéknak olyan hangulata volt, amit röviden 

talán katarzis élményként definiálhatnánk 

leginkább. A könyvtár dolgozói egy emberként 

állva a feladat mellé, ki-ki ötleteinek, tudásának 

legjavát nyújtva, együtt ünnepelte a meséket a 

jelmezben érkezett apróságokkal, szüleikkel, a 

késői órákban is tanuló hallgatókkal, és boldog-

boldogtalannal, aki csak betévedt erre a néhány 

órára az Óperencián túlra. 

Kedves szegedi Kollégák, azért egy aprócska 

hiányérzetem mégis van. Kérek szépen 

legközelebb abból az „időnyerő” szerkezetből 

egyet, amit McGalagony professzor adott 

Hermione Grangernek azzal a céllal, hogy az 

összes, általa kívánatosnak tartott órán jelen 

lehessen – talán így én is ott lehetek majd 

mindazon programon, aminek feltétlenül részese 

szeretnék lenni!  


