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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A következő oldalakon a megyében lezajlott Országos 
Könyvtári Napok programjairól olvashattok egy-egy rövid 
összefoglalót, az általunk felkért könyvtáros kollégák tollá-
ból. Megismerkedhettek az Élmény Tár Tanodával, akik az 
online megrendezett Baranya megyei könyvtárosok talál-
kozóján előadást is tartottak. A Tanoda egy esélyterem-
tő közösségi tér, ahol iskola utáni közösségi és fejlesztő 
programokat biztosítanak hátrányos helyzetű gyerekek-
nek és családjaiknak. Interjú rovatunkban Nyirati András-
sal, az Emberség Erejével Alapítvány elnökével beszélget-
tünk, aki röviden bemutatta a szervezetet és elmondta, 
hogyan látja az esélyteremtés lehetőségeit a kultúra, 
a könyvtárügy területén, és milyen könyvtári programok-
kal tudnak kapcsolódni a kistelepülési rendezvényekhez. 
Bemutatkozik az első könyvtárbuszunk, amely már 10 éve 
járja Baranya megye útjait, és 33 településen szolgáltat. 
A Helyi érték rovatunkban Tillai Aurél karnagy-zeneszer-
ző portréját ismerhetitek meg. ÖtletBörze rovatunkban 
a téli ünnepkörök jeles napjaihoz kapcsolódó könyvtári 
foglalkozásmintákat mutatunk be. A Hasznos tudnivalók-
ban mélyebb betekintést nyújtunk a könyvtári beiratko-
zás nyilvántartásába. Végül pedig egy nem hagyományos 
dokumentumtípusból, a hangoskönyvekből ajánlunk hall-
gatnivalót. Ebben a nehéz időszakban kitartást kívánunk 
nektek, vigyázzatok magatokra!
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Sokszínű programok az Országos Könyvtári 
Napokon

Október 5. és 11. között 15. alkalommal került megrendezés-
re az Országos Könyvtári Napok, amely a könyvtári szakma 
legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt megmozga-

tó rendezvénysorozata. Baranya megyében a programsorozathoz 
122 település csatlakozott, összesen 202 program valósult meg. Ezek 
nagy része a legtöbb korosztályt megszólította, melyek közt volt kiál-
lítás, vetélkedő, előadás, író-olvasó találkozó és kézműves foglalkozás 
is. A programok között szemezgetve megkértünk egy-egy település 
könyvtárosát, hogy mutassa be egy OKN-re szervezett programját.

A madarak hangján
Az idei Országos 

Könyvtári Napokra az 
„Irány a természet” téma-
kört választottam. Közsé-
günk a Zselic keleti mezs-
gyéjén található hosszú 
völgyben fekszik, melyet 
gyönyörű erdő-mező 
övez, különleges ter-
mészeti adottságokkal. 
Nálunk a gyermekek 
minden évszakban a nap 
nagy részét jó levegőn, 
a város zajától távol, vi-
dáman, sok-sok szerve-
zett kirándulással töltik. 
Fontosnak tartom azon-

ban, hogy ne csak a környék szépségeit ismerjék meg, hanem 
szerezzenek tudást környezetük élővilágával, növény- és állatvi-
lágával kapcsolatban is. „A madarak hangján” címmel hirdettem 
meg a programot, és Havasi László természetvédelmi mérnök, 
környezeti nevelő barátomat kértem fel egy interaktív előadásra. 
Számtalan előadásán vettem részt, most sem okozott csalódást. 
Jól ismeri környékünket, és községünkhöz kötődő Fekete István 
itt töltött éveit. Természetes volt számára, hogy előadását az író 
Bakócához fűződő munkásságához és állatregényeihez kapcsol-
ja. Fekete István gróf Majláth György hitbizományi uradalmában 
Bakócán 1926-1929 között segédtisztként dolgozott és vadá-
szott. Laci az író „lábnyomán” járta velünk végig a vidéket. Köz-
ben megismertük a különböző fafajtákat, jellemzőiket, termésü-
ket. Beszélt arról, melyik fa milyen feldolgozásra kerül: melyikkel 
fűtünk, melyikből milyen bútor, vagy használati eszköz készül. 
Közben előbújtak a fák között élő erdei állatok, madarak is. Ér-
dekes volt a gyerekeknek látni búvóhelyüket, kicsinyeiket. Megfi-
gyelhettük, mikor, milyen hangot hallatnak, és melyik hangnak mi 

a jelentősége. Egy-egy állat kapcsán párhuzamosan megjelentek 
a Fekete István regényeiben szereplő állatok is, mint a vidra, a kis 
róka, a fecskék, a gólya, a gyerekek pedig ügyesen párosítot-
ták hozzájuk a megfelelő neveket.  A legkisebbek örömére is-
mert mesék is előkerültek: Süsü, aki nagyon szerette a vadkörtét, 
a vackort, vagy A Holló és a róka meséje. A felnőtt hallgatókat 
is elvarázsolta előadónk érdekes történetekkel: megtudtuk pél-
dául, hogy hóbaglyot Magyarországon először Fekete István lá-
tott. Havasi László magával ragadó előadásmódja, a gyerekek 
számára is érthető, közvetlen kapcsolata eredményezte, hogy 
figyelmünket mindvégig lekötötte. Élmény volt a gyerekeknek, 
hogy ők is részesei lehettek az előadásnak, és hogy rossz válasz 
itt nem volt! Természetesen a jutalom sem maradt el!

Fehér Imréné
Bakóca Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Történelmi időutazás - Somogyapáti 
képekben 

Az idei évben településünk múltját mutattuk be képeken az 
Országos Könyvtári Napok keretében, melyeket évek óta gyűj-
tünk Somogyapáti lakóitól. Olyan fényképek is előkerültek, ahol 
a település nyugdíjasai még iskolások voltak. Most a nagyszü-
lők örömmel mutatták meg az unokáknak, hogy „ők is voltak 
fiatalok”. Egész héten sokan látogatták a könyvtárat, minden 
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korosztályból. Betekintést nyertek, milyen volt a régi iskola, ho-
gyan éltek a családok, milyen mesterségeket űztek és hogyan 
ápolták a hagyományokat. Előzményként megemlíteném, hogy 
a „Szülőföldem a Zselic” helyismereti, helytörténeti vetélkedőn 
számtalan alkalommal részt vettünk, amit Puskásné Horváth Éva 
könyvtáros és csapata szervezett először, az Országos Könyv-
tári Napok keretein belül, Mozsgón. Ezekre a vetélkedőkre 
a Dél-Zselic tájegységhez köthető települések jelentkezhettek. 
Minden évben kaptunk valami újat, és itt fogalmazódott meg 
először bennünk, hogy mi is őrizzünk meg valamit a múltból. 

Paizsné Kósa Erika
Lépjünk Együtt Előre Egyesület elnöke

Vörös Szilvia
Somogyapáti Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Egzotikus lények a pogányi könyvtárban

Minden évben lelkesen csatlakozunk az Országos Könyvtári 
Napok rendezvényhez – általában 3-4 programmal –, de ki-
állításunk még sosem volt. Egy kedves olvasótól jött az ötlet: 
költöztessük be tarantulapókjait a könyvtárba! Ismertessük meg 
a nagyközönséggel ezeket az érdekes állatokat, „dobjuk fel” az 
olvasókat, szólítsunk meg olyanokat is, akik még nem jártak ná-
lunk! A kezdeményezés nagy sikert aratott: a tizenkét tarantula 
sok gyereket, felnőttet, iskolai osztályt vonzott be. Új olvasókat 
is köszönhetek a programnak, ketten iratkoztak be hozzánk. 
Legnagyobb létszámban a kiállításmegnyitóra érkeztek. Hor-
váth Kinga mesélt saját és testvére, Horváth Yvette pókjairól. 
A kiállított terráriumok mögötti paravánon képek, magyarázó 
szövegek, cikkek várták azokat, akik még többre voltak kíván-
csiak. Könyvtári óra keretében érkeztek a helyi általános iskola 
3. osztályos tanulói. Nagy érdeklődéssel vettek részt a hazai és 
a tarantulapókok életéről tartott interaktív előadáson; megze-
nésített pókos verseket és mesét hallgattunk. Kíváncsian vették 
kézbe a levedlett pókpáncélokat. Majd mindenki kedvére vá-
lasztott pókos színezőt és a kész munkákkal bővítettük a kiállí-
tás képállományát. Ezt a remek kezdeményezést jövőre folytat-
juk: hüllők és kétéltűek vernek tanyát a pogányi Könyvtárban!

Fejes Andrea
Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Ovisok és a könyv

Az Országos Könyvtári Napokhoz szinte a kezdetek óta csat-
lakozik könyvtárunk. Mindig érdekes programokkal leptük meg 
a lakosságot, elsősorban a gyermek korosztályt. Volt már szín-
házi előadás, fűszernövény-bemutató, a kisgyermekes szülőknek 
tanácsadás, író-olvasó találkozó, több alkalommal meseolvasás 
vagy vetélkedő. Minden alkalommal kisebb meglepetés-aján-
dékokkal gazdagodtak a részvevők, a Csorba Győző Könyvtár 
jóvoltából. Az idei évben a színjátszó csoport felolvasóórát tar-
tott, a néptáncosok pedig a szabadban mozogtak. Az óvodások 
közül a nagyok látogattak el hozzánk. A kis hely miatt azonban 
nem a könyvtárat, hanem az egyik termünket rendeztük be bab-
zsákokkal, és ott tartottuk meg a programot. Az állatok világnap-
ja alkalmából először egy kisfilmet néztünk meg közösen, amiről 
ezután beszélgettünk is. A gyermekek elmesélték élményeiket, 
mindenki a saját kis történetét szerette volna mielőbb megosz-
tani a többiekkel, alig győzték kivárni, hogy a másik végezzen. 
Maradva a témánál, az állatok világával foglalkozó könyveket 
néztünk, olvastunk, amiket ezután ki is kölcsönöztek a gyerme-
kek. Az esemény nagy sikerén felbuzdulva novemberben egy 
hasonló programot szervezünk. 

Béládi Melinda
Szederkény Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

A kék ló a szajki oviban!

Egy csodaszép őszi nap délelőttjén a szajki óvoda udvarán 
a helyi könyvtáros, Gátszeginé Kálmán Beáta és Csobán László 
könyvtáros közreműködésével a helyi óvodások tekinthették meg 
A kék ló című papírszínházas előadást. Előbbi feladata a felolvasás 
volt, míg a Pécsről érkező kolléga az állathangokat utánozta az 
előadás közben. A különös párosítás bevált, a gyerekek élvezték 
az előadást, majd részt vettek egy kézműves foglalkozáson is, 
ahol gesztenyék felhasználásával készültek gyurma csigabigák.

Csobán László – Csorba Győző Könyvtár
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Mese és olvasás az Élmény Tárban

Az Élmény Tár esélyteremtő közösségi tér, ahol iskola utáni 
közösségi és fejlesztő programokat biztosítunk hátrányos 
helyzetű gyerekeknek és családjaiknak. Pécs egyik perem-

kerületén esélyteremtő gyerekbirodalmat alkottunk meg, ahol 
a demokráciának, a gyermekjogoknak és a gyerekek felelősség-
érzetének, döntéshozatali képességének fejlesztése kap fősze-
repet. Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek számára kinyissuk 
a világot, lehetőségekhez juttassuk őket és hogy tudják, ránk 
mindig számíthatnak, hozzánk mindig fordulhatnak segítségért. 
Munkánkat alulról szerveződő, független csapatként végezzük, 
ezért tevékenységünk fenntartása állandó, kreatív megoldáso-
kat igényel.

10 éve dolgozunk Pécs egyik leszakadó városrészében, hát-
rányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyerekekkel és csa-
ládjaikkal. Ez alatt az idő alatt nem csak a családokhoz, hanem 
az őket érintő problémákhoz is közel kerültünk. Ismerjük a lak-
hatási körülményeiket, gondjaikat és azokat a nehézségeket, 
amelyek az iskolával kapcsolatosak. A szülők sokszor nem talál-
ják a hangot a gyerekek tanáraival és nem tudják, hogy hogyan 
segíthetnék eredményesen gyermekeiket. A másik oldalon 
sokszor sajnos az iskola munkatársai sem nyitottak. Sokan nem 
ismerik a családok életkörülményeit, nem tudják, hogy milyen 
környezetből érkezik a gyermek nap mint nap az iskolába. Egy-
más kölcsönös megismerése és megértése segítené mind a két 
felet. Megértés, kommunikáció és elfogadás által csökkenthető 
a feszültség, az egymás irányába támasztott irreális elvárások.

Ismerjük a velünk együtt dolgozó családok lakhatási körül-
ményeit is. Kicsi, nagyon rossz állapotú önkormányzati bérla-

kásokban laknak, sokszor nyolcan, tízen is együtt. A lakások-
ban általában csak a funkcionális bútoroknak jut hely (főként 
ágyaknak, szekrényeknek). A családjaink között senkinek sin-
csen otthon könyvespolca, de könyvekből is csak a tanköny-
vek találhatók meg. Nem szokás az otthoni meseolvasás. Az 
oktatási rendszerünk berendezkedése viszont feltételezi, hogy 
az iskolába kerülő elsősnek már van előzetes kapcsolata az 
írott szövegekkel, így akinek ez a hatéves koráig tartó idő-
szakban kimarad, hátrányból fog indulni az iskolában. 

Mindennapi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a ne-
héz körülmények közül érkező gyermekek már eleve terhelten, 
több konfliktussal, hiányos szocializációval és kevesebb tárgyi 
tudással, ismerettel kezdik meg az általános iskolai tanulmá-
nyaikat. Ezek a hozott hátrányok nem segítik sem az osztály-
ban betöltött szerepük pozitívabbá tételét, és az esélyeiket 
sem növelik egy minőségi szakképzést biztosító vagy érettségit 

adó középiskolába való bejutásra. A sorozatos 
iskolai kudarcok miatt ezek a tanulók idejekorán 
elhagyják az oktatási rendszert, így képzetlenek 
maradnak, ami miatt egyenes út vezeti őket 
a munkanélküliség világába. A sorozatos kudarcok, 
sikertelenségek könnyen elvezetnek bárkit oda, 
hogy motiválatlan, kiábrándult legyen. Ez egy olyan 
körforgás, amelyből nehéz kitörni, a sikertelenségek 
generációkra visszamenően meghatározzák 
a családok munkavállalási kedvét és motivációit. 
A következő generáció pedig ismét azokat a mo-
tivációs mintákat fogja tovább hordozni, mint elő-
deik, belekezdve így ugyanabba az ördögi körbe.

Az iskolában nehezebben boldoguló, hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek sok esetben nem az 
értelmi képességükkel vannak gondok. Az írott 
szöveggel való kapcsolat hiánya alapjaiban meg-
határozza az iskolába kerülő diák esélyeit az ok-
tatási rendszerben. A beszédfejlődés folyamatát 
megvizsgálva, ahhoz, hogy a gyermek elsajátít-

TUDÓSÍTÁS

fotó Czirják Pál
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hassa a normatív nyelvi kódok használatát, 
elengedhetetlennek tűnik, hogy inspirá-
ló környezetben nőjön fel. Ha a gyermek 
olyan környezetben nő fel, ahol a felnőttek 
figyelnek rá és a közeg is szeretetteljes és 
szellemileg inspiráló, akkor az a gyermek 
nagyobb eséllyel teljesít jobban az iskolá-
ban, mint az, aki nem ilyen támogató kö-
zegben nőtt fel.

Bernstein és tanítványai empirikus kuta-
tásokkal bizonyították, hogy az iskola által 
használt, kidolgozott nyelvi kód nem min-
den gyermeknek van alapvetően a birto-
kában. Az iskola feladata az lenne, hogy 
megteremtse az esélyt minden gyermek 
számára ezeknek a kódoknak az elsajátításá-
ra, és ezzel biztosítsa a társadalmi mobilitást 
és a felemelkedés lehetőségét. Erre azon-
ban az iskola nem minden esetben képes. 
A kommunikáció megfelelő elsajátítása már 
korábban, az óvodában, vagy még korábban, a bölcsődében 
kell, hogy megtörténjen, hogy az iskola már építhessen a bo-
nyolultabb, összetettebb nyelvi kapcsolatokra és a gyerekek 
képesek legyenek azt alkalmazni, az összefüggéseket meglátni.

Réger Zita a Cigány gyerekek nyelvi problémái és isko-
lai esélyei című írásában arról ír, hogy az „eltérő társadalmi 
réteghez vagy etnikai közösségekhez tartozó gyerekek nyelvi 
szocializációjának és iskolai esélyeinek a vizsgálata azt mutatta: 
az otthon elsajátított nyelvhasználati módok előny vagy hátrány 
forrásai lehetnek az iskolában. Ebben a perspektívában sok jel 
utal arra: a cigány gyermekek nyelvi hátránya nagyrészt abból 
ered, hogy a gyerekek számára elérhető, otthon elsajátított 
nyelvi mintából az írott nyelvvel, az írásbeliséggel való 
kapcsolat rendszerint hiányzik.” Tapasztalatunk és kutatásaink 
is alátámasztották, hogy a velünk együttműködő családoknál 
is hiányoznak az otthoni környezetből a könyvek, az írott szö-

veggel a szülőknek, gyerekeknek nincs élő kapcsolata, amíg 
iskolába nem kerülnek. 

Egyszer két tízéves kislányunk meg is fogalmazta: „Nekünk 
kiskorunkban sem mesélt senki, most miért érdekelne ez min-
ket?”

Egy évtizedes tapasztalatunkra és ismereteinkre támasz-
kodva fejlesztjük ki a Családi Mese Műhely elnevezésű 
programunkat. Ennek a programnak a során a fent említett 
problémát szeretnénk egy pilot projekt keretében elkezdeni 
feloldani, és jó gyakorlatként szélesebb körben is elterjesz-
teni. Ha sikerült egy adaptálható módszert kifejlesztenünk, 
az segítheti a pedagógusok, szociális szakemberek munká-
ját.  A programba szülőket, kisgyermekeket, fiatal és akár már 
nyugdíjas önkénteseket vonunk be. A meseolvasó önkéntesek 
a családok otthonaiba látogatnak el, és ott a szülőkkel kö-
zösen olvasnak meséket az óvodás vagy még fiatalabb korú 

gyerekeknek. A biztonságos környezetnek és 
a megértő segítőnek köszönhetően a felnőttek is 
leküzdhetik olvasási nehézségeiket. A bevonásra 
kerülő önkénteseknek módszertani képzést biz-
tosítunk. Programunk fontos része a kidolgozás 
alatt lévő mérőeszköz, amely képet adhat a mód-
szer hatékonyságáról és segíti a formalizálást, és 
a széles körben történő terjesztést.

A program másik fontos eleme tanodánkban 
végzett olvasást népszerűsítő tevékenységünk. 
A hozzánk járó gyerekek iskolájában nincsen iskolai 
könyvtár, és a tanmenetnek sajnos sehol sem része 
a könyvtárlátogatás. Az Élmény Tárban olvasómű-
helyt indítottunk, ahol a gyerekeket az egyéni, a kö-
zös olvasási élményekkel ismertetjük meg. Olvasás 
után segítjük az olvasottak vizuális vagy verbális 
feldolgozását is, valamint a funkcionális, rendszeres 
könyvtárlátogatás is része lesz a programnak.

Sütő Ramóna, Tasnádi Zsófia
Élmény Tár Tanoda

TUDÓSÍTÁS

fotó Czirják Pál
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„Az esélyteremtésért tevékenykedni kell, 
kezdeményezni, odamenni, akár századszor is”

Az Emberség Erejével Alapítvány hosszú évek óta foglalko-
zik emberi jogi kérdésekkel, a szervezet célcsoportjai között 
vannak hátrányos helyzetűek és különböző társadalmi hát-

terű emberek egyaránt. Küldetésük, hogy segítsék egy mindenki 
számára élhető és elérhető demokratikus társadalom megvalósu-
lását. Az alapítvány elnökével, Nyirati Andrással beszélgettünk. 

Talán az esélyteremtés az egyik legfontosabb 
célja a szervezeteteknek. Milyen lehetőségeitek 
vannak e cél megvalósításához?

Nagyon sok híres idézet – Nelson Mandelától 
Szent-Györgyi Albertig – szól arról, hogy igazából az ok-
tatással lehet egy társadalomra hatást gyakorolni. Mi is 
ebben hiszünk, hogy az oktatás segít kitörni a szegény-
ségből és a kilátástalanságból. Viszont az is nagyon fon-
tos, hogy a többségi társadalom nyitott legyen és akarja 
befogadni a hátrányos helyzetű csoportokat. Ezért is 
fogtunk bele a tanoda üzemeltetésébe és emberi jogi 
nevelési programok megvalósításába, hogy mindkét 
irányból próbáljunk beavatkozni. 2017 óta mint regioná-
lis forrásosztó szervezet is tevékenykedünk, így az Erő-
södő Civil Közösségek programon (eckpecs.hu) keresztül 
lehetőségünk nyílt más civil szervezetek esélyteremtő 
munkáját pénzzel támogatni. 

Hogy látod a szervezeted szempontjából az esélyte-
remtés lehetőségeit a kultúra, a könyvtárügy területén?

Az Emberség Erejével Alapítványnál a különböző szekto-
rok együttműködésében hiszünk és abban, hogy a társadal-
mi üzeneteket fogyasztható formába kell csomagolni. Ebben 
nagy szerepe lehet a különböző kulturális tartalmaknak, az 
irodalomtól, a zenén, filmeken át, akár egészen a gasztronó-
miáig. Azt talán nem annyira kell bizonygatni, hogy a könyvtá-
raknak nagy szerepe van abban, hogy az emberek művelőd-
jenek, különösen igaz ez azokon a kistelepüléseken, ahol 
a könyvtár az egyetlen kulturális szolgáltató. Nagyon fontos, 
hogy az esélyteremtésért tevékenykedni kell, kezdeményez-
ni, odamenni, akár századszor is és elviselni, hogy nincsenek 
instant sikerek. Néha nehéz motiváltnak maradni, de fontos 
örülni az apró eredményeknek. Érdemes keresni az új mód-
szereket, programlehetőségeket, együttműködő partnereket, 
akár helyben, akár tágabb értelemben.  

Milyen könyvtári programokkal tudtok kapcsolódni 
a kistelepülési rendezvényekhez?

Jelenleg a Csorba Győző Könyvtár Baranyai Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerében két programunk szerepel. A kisis-
kolás korosztály számára a Mesék Országa című foglalkozást 
kínáljuk, amely során egy óriástársasjáték szereplőiként külön-
böző próbatételeken átesve ismerhetik meg a Mesék Országá-
nak törvényeit, hogy végül őket és a meséjüket is befogadják 

a birodalomba. Az idősebbeknek szól a Társasjáték kavalkád 
című programunk, amely segítségével olyan komoly témák-
kal, lehet szórakoztató, izgalmas módon megismerkedni, 
mint a demokrácia, emberi jogok, esélyegyenlőség. A játékok 
között vannak saját fejlesztésűek, valamint egy gyűjtés más 
civil szervezetek által kidolgozott hasznos eszközökből. Per-
sze előfordul, hogy egy adott helyen nem arra vágynak, amit 
kitaláltunk, mert jobban látják helyben a szükségleteket, vagy 
valamiféle folyamatban benne vannak, és oda keresnek part-
nert. Mi arra is nyitottak vagyunk, hogy alakítsunk a felkínált 
programjainkon, vagy közösen kitaláljunk valami új dolgot.

A könyvtárak után esetleg van még olyan terü-
let, amely felé még terveztek nyitni? Milyen további 
együttműködések lehetőségét látod a jövőben?

Régóta dolgozunk együtt iskolákkal és szociális intézmé-
nyekkel, igazából nekünk ez a közművelődési terep az új le-
hetőség. Régi vágyunk egy tematikus, emberi jogi könyvtár 
létrehozása. Sok ilyen témájú gyerekkönyv jelent meg az el-
múlt időben, szeretnénk, ha ez minél több emberhez eljut-
na, illetve ha az iskolai oktatásban is használnák őket. Ebbe 
a projektbe fektetjük mostanság az energiáinkat. Sajnos most 
többet még nem árulhatok el, de biztosan értesülni fognak 
róla az olvasók, ha már abba a fázisba jutunk. 

Szeifer Csaba
Csorba Győző Könyvtár
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90 éves Pécs város karnagy-zeneszerzője 
és Kossuth-díjas Díszpolgára, Tillai Aurél

A pécsi zenei élet első számú ikonikus nagy alakja és a magyar 
zenei életnek is meghatározó Mestere, Tillai Aurél, Kossuth- 
és Liszt-díjas karnagy, Magyar Örökség-díjas, Érdemes mű-

vész, professor emeritus, főiskolai tanár, Pécs Város Díszpolgára, 
1930. november 23-án született Pécsett.

Zenei pályafutásának jeles tanár- és művészegyéniségek vol-
tak elindítói és első mentorai: zongorázni Weininger Margitnál 
tanult, tanára volt Antal György főiskolai igazgató és tanár, 
1949–1952 között a pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének 
szakát végezte el, 1954– 1960 között a Konzervatórium zene-
szerzés, zeneelmélet szakán Kincses József növendéke volt, 
1960–1966 között a Népművelési Intézet ének- és karvezetői 
szakán Párkai Istváné és karmesterként Kórodi Andrásé.

Tillai Aurél 1952-től tanított a pécsi Tanárképző Főiskola He-
gyi József által alapított zenei tanszékén, előbb tanársegéd, 
majd adjunktus, docens, 1979-től főiskolai tanár, 1982-től a Pé-
csi Janus Pannonius Tudományegyetem zeneelmélet és karve-
zetés-tanára, 2000-től Professor Emeritus. 1956–2000 között 
44 évig volt Pécsett a főiskolai, majd egyetemi kórus karna-
gya, 1958-ban a vele 1978-ig társkarnagyként együttműködő 
Dobos Lászlóval alapította meg Európa-hírű kórusát, a Pécsi 
Kamarakórust – mely 1963–1993 között a Pécsi Nevelők Háza 
Kamarakórusaként működött – s az ennek a kórusnak élén 
eddig eltöltött 62 éves karvezetői tevékenységével valószínű-
leg világrekorder! De 22 éven át, 1965–1987 között vezette 
a pécsi Mecsek Kórust is.

Tillai Aurél, mind tanári, mind kórusvezetői tevékenységével 
döntően hozzájárult ahhoz, hogy a baranyai megyeszékhe-
lyen kialakuljon egy országosan elismert „Pécsi Kórusiskola”, 
amit egy érzékenyen finom hangzásvilág jellemez, amely 
ugyanakkor legkatartikusabb pillanataiban, a legnemesebb 
értelemben vett pátoszig tud ívelni. Ennek a hangzásnak 
legkiválóbb képviselői, a Mester, Tillai Aurél mellett, tanítvá-
nyai: Kertész Attila; Szabó Szabolcs, Nagy Ernő, Lakner Ta-
más, Kamp Salamon, Kutnyánszky Csaba, ifjabb Dobos László, 
Schóber Tamás, Kunváriné Okos Ilona, valamint felesége, Til-
lainé Merácz Ágnes.

Tillai Aurél leghíresebb együttesével, a Pécsi Kamarakórussal 
több, mint 5 tucat, azaz hatvannál is több díjat, kitüntetést és 
rangos minősítést kapott, ebből, mint karnagy, egymaga ha-
tot. A kórus nemzetközi versenyeken 35 díjat szerzett, első, ill. 
nagydíjat nyertek Corkban, Tours-ban (kétszer), Knokke-Heist-
ben, Debrecenben, Spittalban. 1980-ban megnyerték a BBC 
rádiós verseny kamarakórus kategóriáját, 2000-ben Rómában 
a Lassus kórusversenyen 3 első díjat kaptak, 2002-ben a gö-
rögországi Prévezából 2 aranyéremmel tértek haza. Reperto-
árjuk az elmúlt hat évtized alatt csaknem 700 művel bővült, 
tucatnyi CD-jük jelent meg, 3 Francia-, 2 Németországban, 
1 Angliában. Legtöbb lemezük 20. századi magyar szerzők 

műveit tartalmazza, 1994-es Kodály CD-jüket a szakma ma 
is etalon értékűnek tartja, szerepeltek Haydn Teremtés orató-
riumának a Világzenekarral és mellettük egy német kórussal 
alkotott Világkórussal készített lemezfelvételén is.

Tillai Aurél kórusműveit két szerzői lemezfelvételen örökí-
tették meg, emellett könyv formában is megjelentették egy 
részüket. Ezzel együtt egyik első jelentős műve az 1958-ban 
komponált Vonósnégyes volt, melyet az akkor kizárólag női 
muzsikusokból (Graef Tildy, Molnár Klára, Várhalmi Oszkárné, 
Sassy Iringó) álló Pécsi Vonósnégyesnek írt, akik 1959. június 
25-én mutatták be a Csontváry Múzeumban.

Tillai Aurél 1963-ban, Ivasivka Mátyás felkérésére komponálta 
zongorára, valamint trombitával és ütőkkel kiegészített 
vonószenekarra Zongoraconcertinóját, melynek ősbemutató-
ján a pécsi Nagy Lajos Gimnázium Vonószenekarának zon-
goraszólistája Lénárd László, a későbbi ismert élettankutató 
orvos és a Pécsi Tudományegyetem rektora volt. A művet 
2000. június 8-án a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében 
előadta a Pécsi Ifjúsági Ház Győri Kornél vezette Vonószene-
kara, Fodor Gabriella (zongora), Horváth Zsolt (trombita) és 
Balogh Jenő (ütős) közreműködésével.

HELYI ÉRTÉK
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Tillai Aurél egyik első országosan ismertté lett kórusműve az 
1960-ban Weöres Sándor versére komponált Nádi csibe volt, 
mely mind Szervánszky Endre, mind Bárdos Lajos tetszését 
elnyerve, országos sikert aratva, nyomtatásban is megjelent.

Tillai Aurél másik korai, nagy elismerést kiváltó műve az 
1962-ben Áprily Lajos versére komponált Tavaszodik című 
kórusmű, mellyel kapcsolatban Kodály Zoltán nyilatkozott 
elismerően. Tillai Aurél már az 1946-os népdaléneklési ver-
senyen énekelt Kodály előtt, a mester azonban a Tanárképző 
Főiskola 10 éves jubileumán, 1958-ban jegyezte meg az akkor 
a Molnár Annát vezénylő ifjú karmester nevét, akinek öt évvel 
későbbi, a főiskolai kórussal adott, forró sikerű Liszt-termi 
hangversenyén gratulált a Mester a kórusnak és karnagyának. 
Ezután kereste föl 1964-ben, az akkor induló kamarakórus 
fesztiválok kapcsán, fővárosi otthonában Tillai Aurél Kodály 

Zoltánt, aki a következő kérdést tette föl: „Kiadták már azt 
a művét, amit a feleségem kórusa énekel? Ügyes.”

Ezzel a hivatalos elismeréssel felérő dicsérettel véglegesen 
rákerült a magyar zeneszerzés palettájára Tillai Aurél, akinek 
azóta írt kompozíciói is mind magukon hordják egy ének-cent-
rikus és így jól énekelhető, néha kicsit latinos-olaszos ihletett-
ségű, dallamos vokális hangzás világát, melyet egy inkább 
klasszikus, vagy mérsékelten modern hangvételű hangszeres 
kíséret egészít ki. Tillai Aurél további jelentős művei: Zengő 
felett (1969); Pro Pace (1972); Erdélyi népdalok (1984); Magyar 
karácsonyi énekek I-II. (1990); 42. zsoltár (1997); Cantate Do-
mino (2001); Missa brevis /Tüke mise/ (2006); Zsoltárkantáta 
(2007); 15. zsoltár–kantáta (2008); Zsoltárkantáta–zenekarkísé-
rettel (2012); Te Deum (2013); Reformáció Kantáta (2017); Missa 
secunda (2019).
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Tillai Aurél kitüntetései, díjai:
Kodály Zoltán-emlékérem (1976) 

Pécs Közművelődési Emlékérem (1977)
Janus Pannonius Emlékérem (1980)

Liszt Ferenc-díj (1982)
SZOT-díj (1986)

Pécs Város Millecentenáriumi díja (1996)
Grastyán-díj (1996)

Magyar Örökség-díj (2005)
Weiner Leó-díj (2006)

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2006)
Csokonai Vitéz Mihály-díj (2010)

Érdemes művész (2013)
Pécs díszpolgára (2013)

Kossuth-díj (2016)

Kérdések és válaszok a könyvtári 
beiratkozásról
1. Mi a különbség a beiratkozott olvasó és a regisztrált 

olvasó között?
A kistelepülési könyvtárak többségébe a használók ingyene-

sen iratkoznak be, a beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások 
igénybevétele esetén is regisztráljuk olvasóinkat, hiszen erre 
az 1997. évi CXL. törvény lehetőséget ad. Kistelepülési környe-
zetben jellemzően felesleges különbséget tenni regisztrált és 
beiratkozott olvasó között, ezért jelen esetben a regisztráció 
és a beiratkozás kifejezés használható szinonimaként.
2. Milyen nyomtatványon vagy rendszerben rögzíthetjük 

a beiratkozott olvasók adatait?
A kistelepülési könyvtárak számára jelenleg elérhetőek 

a megyei hatókörű városi könyvtár által biztosított papírala-
pú nyomtatványok a beiratkozott olvasók nyilvántartásához: 
beiratkozási napló, kölcsönző füzet, tasak. Ahol a feltételek 

adottak, ott lehetőség van az olvasók adatainak elektronikus 
rögzítésére, valamint az elektronikus kölcsönzésre is. 
3. Mit jelent az elektronikus nyilvántartás?

A Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben lehetőség van 
a használók elektronikus nyilvántartására, valamint a doku-
mentumok elektronikus kölcsönzésére, hosszabbítására, visz-
szavételére. A beiratkozás során nem használunk kölcsönző 
füzetet vagy tasakot, az olvasó minden adata a számítógépes 
rendszerben kerül rögzítésre. 
4. Mikor kell használni a beiratkozási naplót?

A beiratkozási naplót a papíralapú és az elektronikus nyil-
vántartás esetében is lehet használni, de a Corvinát használók 
kiválthatják a statisztikai adatok számítógépes rendszerben 
történő rögzítésével és a belépési nyilatkozat használatával. 
Amennyiben beiratkozási naplót használunk, az adatokat ak-

Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas zenei szerkesztő

Csorba Győző Könyvtár
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kor kell rögzíteni, ha új beiratkozó érkezik a könyvtárunkba, 
vagy ha az olvasó szeretné meghosszabbítani a könyvtári tag-
ságát. Az év végén minden olvasó (iskolai könyvtárak kivételé-
vel!) tagsága lejár, a következő évben meg kell hosszabbítani, 
így újra be kell írni a beiratkozási naplóba. Ha precízen vezet-
jük a könyvtári nyilvántartást, akkor abból naprakész adatokat 
kaphatunk az olvasók számára, nemek, életkor, foglalkozás 
szerinti megoszlására. A beiratkozási napló esetében fontos, 
hogy az előző évi beiratkozásokat jól látható módon lezár-
va (piros vonal) - minden évben elölről, 1-es sorszámmal - 
kezdjük felvenni az adott évben beiratkozó olvasók adatait, 
azaz minden évben újra be kell iratkoznia (hosszabbítania kell 
a tagságát) mindenkinek.
5. Kit írunk be a beiratkozási naplóba?

Mivel a szolgáltatóhelyeken ingyenes a beiratkozás, ezért 
érdemes, és lehetőség is van rá, hogy mindenkit beiratkoztas-
sunk, aki személyesen megjelenik a könyvtárban, vagy eset-
leg házhoz szállítás útján veszi igénybe a szolgáltatásokat. Aki 
könyvet kölcsönöz, azt kötelező beiratkoztatni a könyvtárba!
6. Mik a beiratkozás lépései?

Adminisztráció (személyi adatok felvétele), tájékoztatás az 
adatok felhasználásáról, védelméről, tájékoztatás a könyvtá-
ri szolgáltatásokról, a könyvtár használatának rendszeréről, 
a használat feltételeiről. 

Az adminisztráció során a könyvtárhasználónak – törvényi 
rendelkezés alapján – az alábbi adatait kell közölnie és igazol-
nia: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, ha hozzájá-
rul: e-mail cím és/vagy telefonszám. (Figyelem: személyiiga-
zolvány-számot nem rögzítünk semmilyen nyilvántartásban!)

Kiskorú könyvtárhasználó esetén szükségünk van a jótálló 
személyes adataira is, mert ő az, aki anyagi felelősséget vállal 
a használatból adódó esetleges károkért. Ehhez jótállói nyilat-
kozatot kell kitölteni.

Következő lépésként a könyvtáros a kölcsönzési nyomtatvá-
nyokra (füzetoldal vagy tasak), valamint az egyéb nyomtatvá-
nyokra (beiratkozási napló vagy belépési nyilatkozat) vezeti fel 
az olvasó adatait. Elektronikus kölcsönzés esetén a számítógé-
pes rendszerben rögzít mindent.

Végül olvasójegy készül az olvasó számára, rajta a könyvtár 
neve, címe, az olvasójegy száma (Corvina esetében vonalkód) 
és az olvasó adatai. Belülre kerülhet a kölcsönzött dokumen-
tumok száma, a kölcsönzési határidő és a visszavétel napja. 
A hátlapon pedig a könyvtár nyitvatartási idejét érdemes fel-
tüntetni.

Miután a regisztráció/beiratkozás adminisztrációs feladatait 
elvégeztük, a könyvtárosnak ismertetnie kell az új könyvtár-
használóval a könyvtár szolgáltatásait, be kell mutatnia magát 
a könyvtárat, az egyes állományrészeket, a könyvtár használa-
tának feltételeit. Vagyis meg kell ismertetnie a könyvtárhasz-
nálati szabályzat legfontosabb pontjaival (pl. könyvtárhaszná-
lók köre, beiratkozás feltételei, igénybe vehető szolgáltatások 
köre, kölcsönzés módja, kölcsönzési idő, a kölcsönzött doku-
mentumokra vonatkozó anyagi felelősség). Törvényi előírás, 
hogy a könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell 

hozni, ezért a könyvtár helyiségében jól látható helyre kell ki-
függeszteni.
7. Milyen adatokat rögzítünk a beiratkozási naplóban?

A leendő, vagy tagságának hosszabbítását kérő olvasó 
nevét, az olvasójegyének számát, a dátumot és a statisztikai 
adatait (nem, életkor, foglalkozás), elektronikus nyilvántartás 
esetén az aláírását, amivel elfogadja a könyvtár használati sza-
bályzatát. 
8. Számítógépes nyilvántartás esetén mi értelme a be-

iratkozási naplónak? 
A statisztikai adatok egyszerűbb gyűjtése miatt, valamint az 

olvasó ebben írja alá, hogy elfogadja a könyvtárhasználati sza-
bályzatot. A beiratkozási napló kiváltható a rendszerbe épített 
statisztikai kódok használatával, valamint olvasónként egy be-
lépési nyilatkozat kitöltésével.
9. Mit kell tenni év végén a beiratkozási naplóval?

Ha lezárult az év, akkor az új év első szolgáltatási napját 
megelőzően húzunk egy piros vonalat, felírjuk az új évet, és ha 
jön valaki a könyvtárba, akkor beiratkozhat, illetve meghosz-
szabbíthatja a tagságát. Ehhez elsőként megnézzük, hogy az 
előző évben vagy korábban tag volt-e. Ha igen, akkor az olva-
sójegy-számát megőrizzük, ezt írjuk be a beiratkozási naplóba 
a piros vonal alá, a többi adattal együtt. Ha még sosem járt 
nálunk, akkor új olvasójegy-számot osztunk neki (kölcsönző 
füzetben lévő szám vagy elektronikus nyilvántartásnál vonal-
kód), és beírjuk a piros vonal alá soron következőnek. Illetve 
elvégezzük a beiratkozás további lépéseit.
10. Miért kell évente beírni mindenkit újra a beiratkozási 

naplóba?
Mert a most 14 éves jövőre 15 éves lesz, és statisztikailag 

már máshova tartozik. Illetve, ha például elköltözik valaki, ak-
kor így kerül ki a következő év tagjai közül. 
11. Mit kell tenni, ha valaki elköltözik, és tudjuk, hogy már 

nem fogja igénybe venni a könyvtárat?
Semmit. Abban az évben a könyvtár tagja marad, ha a kö-

vetkező évben nem jön be hozzánk, akkor nem is hosszab-
bítjuk a tagságát, így már a piros vonal alá (a következő év 
beiratkozott olvasói közé) nem kerül. Amennyiben ezt külön 
kéri az olvasó, kihúzhatjuk az adatait a papíralapú nyilvántar-
tásunkból, ebben az esetben kikerül a beiratkozott olvasók 
közül. Fontos, hogy csak akkor törölhetjük az adatait, ha nincs 
nála kölcsönözve semmi! Az elektronikus nyilvántartás eseté-
ben a megyei hatókörű városi könyvtárral kell erről egyeztetni.
12. Hogyan fogadja el az olvasó a könyvtárhasználati sza-

bályzatban foglaltakat?
Erre több lehetőség is van, attól függően, hogy milyen for-

mában tartjuk nyilván az adatait. Minden esetben a beirat-
kozás során ismertetjük a könyvtár használatának feltételeit, 
megmutatjuk az olvasónak a könyvtárhasználati szabályzatot. 
A papíralapú nyilvántartás esetében a kölcsönzési füzet vagy 
a tasak aláírásával. Elektronikus nyilvántartás esetében a be-
iratkozási naplóba vezetjük fel az elfogadásról szóló mondatot 
és ezt írja alá az olvasó, vagy belépési nyilatkozatot töltünk ki. 

Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár
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Könyvtárbusz 1.

A Csorba Győző Könyvtár első könyvtárbusza idén lesz 10 éve, 
hogy megtette az első kilométereket Baranya megye útjain. 
2010-ben még 27 települést vett célba a nyerges vontatós 

jármű, 2020-ban már 33 falut látogatott kétheti rendszeresség-
gel. A bibliobuszos ellátás célja, hogy kiszolgálja a lakossági igé-
nyeket a buszon található 4000 darab dokumentummal (könyvek, 
DVD-k), folyóiratokkal, internetszolgáltatással. Ezen felül szívesen 
áll rendelkezésre a busz személyzete bármilyen segítségnyújtás-
ban, legyen az internethasználat vagy dokumentumok fénymáso-
lása, szkennelése. 

A legtöbb településen a könyvtáros munkáját ún. kontakt-
személyek segítik, legyen szó a lakosság értesítéséről vagy 
könyvek házhoz juttatásáról. A szolgáltatás előnyére válik az 
is, ha működő közösségek léteznek egy-egy faluban, amiből 
egyre kevesebb van. Az ingyenes beiratkozást követően az 
újonnan betérő olvasó könnyen eligazodhat a tematikus el-
rendezésű polcok mentén, persze ha kérdése van vagy aján-
lásra vágyik az érdeklődő, az is könnyedén teljesíthető. A leg-
többet kölcsönzött könyvek változatlanul a romantikus, a krimi 
vagy a történelmi kalandregények közül kerülnek ki, valamint 
népszerűek a kisebbeknek szóló gyerekkönyvek, lapozók, me-
sekönyvek is. Egyes településeken igen kelendőek a DVD-k, 
így gyakran kell frissíteni a buszon található filmes állományt. 
A kölcsönzés mellett odafigyelünk arra is, hogy minden kíván-
ság teljesüljön, így ha valaki régi kedvencet venne elő vagy 
kutakodna valamilyen területen, abban is tudunk segíteni, 
hisz „hazaérve” egy jóval nagyobb mennyiségű állományból 
szolgálhatjuk ki az igényeket. A buszon lehetőség van kisebb 
rendezvények megtartására is. Az évek során sokféle színes 
programon vehettek részt a használók, minden évben készü-
lünk az Internet Fiestára és az Országos Könyvtári Napokra, 
tartottunk már mini kvízt, szezonális ünnepekkor kézműves-

kedtünk, 2019 decemberében még a Mikulás is beköltözött 
a könyvtárbuszba, szobáját baranyai gyermekek nézhették 
meg az év végén. A baranyai települések mellett több or-
szágban is jártunk könyvtárbuszainkkal az indulásuk óta, így 
többek közt Horvátországba és Szlovéniába is ellátogattunk, 
ahol külföldi kollégák is megismerhették a hazai könyvtárbu-
szos szolgáltatás működését. A havi kétszeri találkozások so-
kak számára okoznak örömet évek óta, főleg azoknak, akik 
igazán szeretnek olvasni és nem tehetik meg, hogy komoly 
összegeket költsenek könyvekre. A törzsközönség összetétele 
az alábbiak szerint alakul: könyvfaló szépkorúak, a rendsze-
rint gyerekekkel érkező anyukák/apukák, aktívan dolgozó nők 
és végül, de nem utolsó sorban a legfiatalabbak, 14-15 éves 
korig bezárólag. A nemek arányának mérlege erősen billen 
a női olvasók felé, de néhány krimi és történelmi regény iránt 
érdeklődő férfi is rendszeres látogatója a járműnek. Mindig 
öröm, ha óvodás vagy iskolás csoport érkezik és a pedagó-
gusokkal együtt fedezik fel a könyvtárbuszt. Ugyanezt ajánljuk 
bárkinek, aki olvassa e sorokat, jöjjön és fedezze fel valamelyik 
településen a bibliobuszt, töltsön el pár percet jó hangulatban 
a járművön!

Csobán László
Csorba Győző Könyvtár
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A téli ünnepkör jeles napjai Szilvesztertől 
farsangig

A meghitt, csendes ünnepek után a karácsonyi ünnepkör má-
sik fele sokkal zajosabb és felszabadultabb. Az óév búcsúz-
tatásához és az újév köszöntéséhez kapcsolódó régi hiedel-

mek és cselekvések mind arra irányulnak, hogy a következő évre 
bőséget, egészséget, boldogságot varázsoljanak.

Ha az újév kapcsán szeretnénk 
könyvtári foglalkozást tartani, ér-
demes hozzá kapcsolódó mesét 
vagy verset keresni. Ilyen pl. Weö-
res Sándor Újé-!-vi mese c. verse, 
vagy a Népmesekincstár sorozat-
ban található A tizenkét hónap (Bajzáth Mária válogatása: Járom 
az új váramat – népmesék a világ minden tájáról 4-6 évesek-
nek) és az Öregapó madarai című mesék (Kisgyermekek nagy 
mesekönyve). A mesék segítségével beszélgethetünk az évről, 
évszakokról, a hónapokról, az időről. Meséljünk az évkezdő jókí-
vánságokról és azok erejéről. Kérdezzük meg a gyerekeket, ne-
kik milyen kívánságaik vannak az új évre, mit szeretnének elérni, 
hová szeretnének eljutni, milyen családi szokásokat tudnak em-
líteni? Készíthetnek jókívánság kártyákat családtagjaiknak vagy 
egymásnak. Készíthetünk a gyerekekkel közösen egy naptárt, 
vagy rajzolhatnak hónap-fát/évszak-fát: megrajzolunk egy nagy 
fát, majd az ágait, törzsét, lombkoronáját úgy színezzük, díszít-
jük, hogy a négy évszak vagy a tizenkét hónap megjelenjen rajta. 

A néphit úgy tartotta, hogy ami az év első napján történik, 
az az év során többször meg fog ismétlődni. Ezért, hogy az 
egész évi jó szerencsét biztosítsák, az emberek jókívánságokat 
mondtak egymásnak, s igyekeztek ezt a napot a legjobban 
eltölteni.  A téli ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat vé-
gigkísérik a jókívánságok és  jóslások, Luca-naptól Szent Ba-
lázsig. Ezek mind azokat a dolgokat igyekeztek elősegíteni, 
ami az emberek életében a legfontosabb, legmaghatározóbb 
volt: az időjárás, a termés, a jószágszaporulat, az egészség és 
a párválasztás. Szilveszterhez és újévhez is kapcsolódnak ilyen 
jósló és mágikus cselekmények, mint például a fokhagyma-
kalendárium készítése, vagy az ólomból és gombócból való 
szerelmi jóslás.  A hiedelmek szerint az újévi ételek is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy szerencse és bőség legyen a háznál. 
A lencse sok pénzt hozhat a házhoz, a malac kitúrja a család 
szerencséjét, de még az újévi kalácsot, rétest is aprótöltelékkel 
töltötték (mák, dara), hogy minél több pénzük legyen. 

A gyerekek meséljenek arról, hogy náluk vannak-e ide vo-
natkozó hagyományok, családi szokások!

Általános volt, hogy az óévtől nagy zajkeltéssel búcsúztak 
el, kolompolással, ostorpattogtatással vagy éppen harang-
zúgással. Ilyen módon igyekeztek elzavarni az óévet és az ártó 
szellemeket. Mondjunk újévi köszöntőket és keressünk találós 
kérdéseket az időről!

Adjon Isten minden jót
ez új esztendőben!
Jobb időt, mint tavaly volt,
ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
jó termést és jó vásárt  
 ez új esztendőben!

Adjon Isten füvet, fát, 
tele pincét, kamarát, 
sok örömet a házban, 
boldogságot hazánkban, 
ebben az új évben!

Kerek életfája, szép tizenkét ága,
szép tizenkét ágán ötvenkét virága,
ötvenkét virágán hét gyöngylevelecske,
gyöngylevelecskéin huszonnégy erecske. Mi az?

(év, hónapok, hetek, napok, órák)

Vízkereszt – január 6. 
Jézus megkeresztelésének, a vizek megszentelésének ünne-

pe és a háromkirályok napja. Ez a karácsonyi ünnepkör zá-
rása és egyben a farsang kezdete. Ezen a napon szokás volt 
a szentelt vízzel való házszentelés, és ilyenkor írták fel a há-
rom király nevének kezdőbetűjét a bejárati ajtó fölé: G+M+B. 
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Úgy tartották, hogy így távol tartják a gonoszt a háztól.  Ehhez 
a naphoz kapcsolódik a háromkirályjárás, amit a gyerekek vé-
geztek. Ők személyesítették meg a keleti bölcseket, kezükben 
csillaggal járták a házakat, hogy köszöntsék a kis Jézust. A há-
ziaktól ajándékot kaptak. A szokáshoz kapcsolódó ének:

Háromkirályunk napját,
országunk egy istápját
dícsérjük énekekkel,
vígadozó versekkel!
Szép jel és szép csillag
szép napunk támadt.

A gyerekeket kérdezzük meg, mit tudnak a három királyról, 
mi volt a nevük, honnan jöttek, mit hoztak magukkal? Mi a je-
lentősége a csillagnak az ő történetükben? Ismernek-e róluk 
szóló verset? Keressük meg és olvassuk fel!

Balázsolás, Balázsjárás – február 3. 
Egy régi legenda szerint Szent Balázs püspök imával men-

tett meg egy gyermeket, akinek halszálka akadt a torkán. 
Édesanyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Azóta Szent 
Balázst tartják a gyerekek és a torokbetegségben szenvedők 
védőszentjének. Az ő emlékére ezen a napon a templomba 
vitték a gyerekeket, akiknek a torkához a pap két keresztbe  
tett gyertyát tartott, így védve őket a betegségektől. Balázs-
járás volt az a szokás, amikor maskarába öltözött gyerekek 
(egyikük a püspöknek beöltözve) járták a házakat és ado-
mányt gyűjtöttek tanítójuknak. Balázs napjához is kapcsolódik 
időjárásjóslás, miszerint: ha Balázs napján esik, nyáron jég veri 
el a termést. Ki volt az a híres költőnk, aki versében megeleve-
nítette a Balázsolást?

Farsang – amikor a feje tetejére áll a világ
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak változó 

hosszúságú, télbúcsúztató és tavaszváró ünnep egyben. 
A vidámság, mulatságok, bálok ideje, a hagyományos pa-
raszti életben az udvarlás, párválasztás és lakodalmak idő-
szaka is volt. Igazi örömünnep, melynek lényege a szabá-
lyok felrúgása, kigúnyolása, amihez segítséget ad az álarc 
viselése. Számos hiedelem fűződik hozzá, de legismertebbek 
az alakoskodó szokások, álarcos felvonulások, téltemetés, 
busójárás. A legkedveltebb alakok voltak a koldus, betyár, ci-
gány, menyasszony, vőlegény és különböző állatok: kecske, 
medve, gólya, ló. A maskarás menetet zenészek kísérték, s 
a felvonulás végén eltemették, elégették a telet, amit kopor-
sóval vagy szalmabábbal jelképeztek. Ekkorra már lezajlott 
a disznóvágás, így nem volt hiány a zsíros és húsos ételekből. 
A nagy evéseknek nem pusztán a mértéktelenség volt a lé-
nyege, hanem ezzel is a természetet kívánták hasonló bő-
ségre késztetni. A farsangi mulatságok csúcspontja farsang 
utolsó három napjára esett, farsangvasárnapra, farsanghét-
főre és húshagyókeddre, amikor egyfolytában szólt a zene. 
Ezt nevezzük a farsang farkának. Ilyenkor fánkot sütöttek, s 
a közelgő böjtre gondolva mindenki evett-ivott, mulatott. 
Ahogy az óév elkergetéséhez, úgy itt a tél, a betegségek ki-

űzéséhez is használtak zajkeltő eszközöket, kereplőt, kolom-
pot, a hangszerek közül pedig a dudát.

Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot.
Takarodjon el a tél,
örvendezzen, aki él.

Álljon a bál, amíg állhat,
nyagassuk a citeránkat.
Körbe-körbe csak vidáman!
Maszk nélkül, meg maskarában.

A gyerekekkel felelveníthetjük, hogyan szoktak ők farsangol-
ni pl. az óvodában, iskolában. Milyen jelmezt, álarcot választa-
nának maguknak? Készítsünk mi is álarcokat, farsangi díszeket 
a foglalkozás során! Számtalan vers íródott már a farsangról, 
jelmezbálról – keressünk néhányat! Ha vannak csörgő-zörgő 
hangszereink, vegyük elő, vagy fogjunk néhány kanalat, fé-
medényt és azokon „kolompoljunk”, miközben ezt a versikét 
mondjuk: 

Elmúlt farsang el, el, el,
kinek tetszett, kinek nem.  
Nekem tetszett, neked nem,
én táncoltam, te meg nem.

Mesék segítségével is beszélgethetünk a farsangi szoká-
sokról, pl. Döbrentey Ildikó: Mióta farsangi a fánk? c. mu-
latságos meséje, Takács Viktória Busó meséjével, vagy Csa-
pody Kinga: Irány Dél-Baranya! című könyvéből a gyerekek 
megismerkedhetnek a busókkal.

Vidám évkezdést és zajos farsangolást mindenkinek!
Kárpáti Szlávna - Csorba Győző Könyvtár
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk
A walesi bárdok

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Szőkéné Furák Bernadett bettykonyvtar@gmail.com +36 20/299-0644

Pécsi Ellátási Térség Mizerák Andrea mizerak.andrea@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Pécsváradi Ellátási Térség Gyurák Orsolya gyurak.orsolya@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Sásdi Ellátási Térség Meggyesi Mónika meggyesimoni@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Erdősi Alexandra erdosi.alexandra@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Siklósi Ellátási Térség Kiss Adrienn kiss.adrienn1985@googlemail.com +36 72/579 -125

Szentlőrinci Ellátási Térség Decsi Dóra decsi.dora@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Szigetvári Ellátási Térség Vasvári Gergely vasvary@vipmail.hu +36 73/311-407

Villányi Ellátási Térség Tóth Balázs toth.balazs@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1. Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Nagy László nagy.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi; 
Nyilvános Könyvtárak Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Feldolgozás, 
folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28018

Feldolgozás Csuka Dalma csuka.dalma@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Beszerzés, feldolgozás Bali Judit bali.judit@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Osztályvezető Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104


