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Nagymamahálózatot épített ki
Akinek munkája nem merül ki a könyvkölcsönzésben
• Tíz évvel ezelőtt 
gyerekeknek tartott 
kézműves, mondókás 
foglalkozásokat a kö-
vesdombi könyvtárban, 
aztán nagyszülőket 
tanított internethasz-
nálatra Illyés Claudia, a 
Maros Megyei Könyvtár 
alkalmazottja. Mára pe-
dig nemcsak a világhá-
lón csatangol a Nagyi-
net nevű csoportja, 
hanem élőben is együtt 
kirándulgatnak, igazi 
„nagyihálózatot” épí-
tett ki az ismert maros-
vásárhelyi könyvtáros.

H A J N A L  C S I L L A

Illyés Claudiát nemcsak könyv-
tárosként ismerik Marosvásár-
helyen: noha a Maros Megyei 

Könyvtár kövesdombi szék-
helyén dolgozik tizenöt éve, 
munkája nem merül ki a 
könyvkölcsönzésben. Nyolc 
évvel ezelőtt indította el 
Nagyinet elnevezésű prog-

ramját, amellyel az időseb-
beknek nyújtott segítséget a számí-
tógép-kezelés megtanulásában és a 

világháló kezelésében. Mára ebből a 
virtuális hálóból valóságos háló lett, 
egy igazi közösség, amelynek évente 
öt-hat közös kirándulást szervez – 
meséli nekünk Illyés Claudia.

Motiválják a pozitív 
visszajelzések

Csak az elmúlt négy évben több 
mint kétszáz marosvásárhelyi nyug-
díjas korú, zömében egyedül élő 
idősebb marosvásárhelyi vett részt 
ezeken a közösségépítő utazásokon. 
Főként egyedül élő hölgyek jelent-
keznek, de akad egy-két idősebb úr 
is – mondja a könyvtáros. Régebb 

papírra írta a neveket, azok nincse-
nek is benne a számítógépes táblá-
zatban. Mint mondja, jelenleg csak 
két idősebb „tanulója” van, akiknek 
csütörtökönként tanítja, hogyan 
kell helyénvalóan kezelni a közössé-
gi oldalakat telefonról. A többieknek 
valóságos kirándulásokat szervez, 
de elsőként mindig a közösségi ol-
dalon hirdeti meg a BuniNet/Nagy-
iNet – Biblioteca Judeţeană Mureş 
csoportban, és itt várja a jelentkező-
ket, de kiteszi a plakátot a könyvtár 
ablakára is azok számára, akik nem 
használják a Facebookot.

„A pozitív visszajelzések moti-
válnak, látni kellene, ahogy éne-

kelnek, táncolnak két ülés között a 
buszon, legtöbb özvegy vagy elvált, 
egyedül élnek, és hiszem, hogy a 
közösségben boldogok, jól érzik 
magukat, barátságok kötődnek” – 
meséli Illyés Claudia. Hozzátéve, 
mára igazi nagyihálózatot épített ki 
Marosvásárhelyen.

Esztendőt lefedő tervek

Könyvtári látogatásunkkor éppen ott 
találtuk Soós Júliát, aki több mint öt 
éve rendszeresen jár kirándulni a 
könyvtári közösséggel, de ennél jóval 
régebb óta jár a kövesdombi könyv-
tárba, már 1998 óta rendszeres láto-

gatója. Meséli, minden nap betér ide, 
miután kiveszi unokáját az iskolából. 
„Szeretek olvasni, és mivel amúgy is 
állandóan itt lógtam, láttam, hogy 
vannak kirándulások, és mivel egye-
dül vagyok, arra gondoltam, jobb 
lesz, ha velem egykorúakkal töltöm 
az időt. Évente legalább öt-hat uta-
zás van, voltunk már többek között a 
gyulai várfürdőn, a Kazán-szorosnál, 
Moldvában, a jácintmezőn, Szilágy-
ságban. Volt úgy, hogy ötvennégyen 
is voltunk egy-egy kirándulás alkal-
mával” – meséli az idén 68. évét töltő 
nyugdíjas nagymama. Néha két kis, 
vagy egy nagy autóbusznyi idősebb 
kiránduló gyűl össze, téli időszak-
ban kevesebben áldoznak erre, mivel 
többe kerül az otthoni fűtés, így keve-
sebb pénz jut kirándulásra, de olyan 
is volt, hogy csak egy gulyást főztek 
kinn – mondja Soós Anna, akit a saját 
gyerekei tanították meg a számítógép 
és az internet kezelésére, de a könyv-
tárban is sokat tanult a közösségi ol-
dal használatáról, és azóta is rendsze-
resen alkalmazza tudását.

Két hét múlva mennek legközelebb 
kirándulni, akkor Alsósófalva a cél, 
ahol egy hagyományos farsangteme-
tésen vesznek részt, de tervben van 
Jászvásár is, aztán Budapest, július-
ban pedig a Duna-deltát és a sárvul-
kánokat veszik célba – sorolja a ter-
veit a lelkes könyvtáros. A nagyinetes 
csoportba továbbra is bárki csatlakoz-
hat, aki úgy érzi, szívesen részt venne 
igazi közösségépítésben.

Hasznos és értékes a munkája. Illyés Claudia mára igazi 
nagyihálózatot épített ki Marosvásárhelyen
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Budapesten lép fel a Hargita együttes
Február 15-16-án a budapesti Hagyományok Házában lép fel a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együttes – jelezték közleményben. Először, 
szombaton a Fészek nélkül – Bukovinai székelyek előadást láthatja a 
közönség. „Tánctörténeti jelentőségűnek tartom az előadást, mivel a 
bukovinai székelyek hányatott sorsát kívánja a tánc nyelvén megoszta-
ni” – írja az előadáshoz fűzött gondolataiban Lőrincz Beáta dramaturg, 
látványtervező.  Másnap, vasárnap a Góbé farsang kerül színre. A téli 
ünnepkör bensőséges adventi szakaszát a farsangi vigaszság ideje 
váltja fel. Ekkor – vízkereszt után – a világ tótágast áll, minden és min-
denki kivetkőzik magából, és gúnyt űz környezetéből. A népi hagyomány 
elevenen él tovább, a farsangi jelenetek a közelmúlt eseményeire is 
válaszolnak, kipellengérezve többek között a közélet visszásságait. 

Farsangvégi programok
A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ színes programo-
kat kínál a farsang utolsó két hetében. Gyerekeknek ajánlják a Szép 
Palkó mesejátékot, amit Benedek Elek meséi alapján mutat be a Maros 
Művészegyüttes február 19-én 10 és 12 órától Gyergyócsomafalván. Erre 
az előadásra várják többek között az alfalvi és az újfalvi gyerekeket is. 
Az operettkedvelők különleges produkciót tekinthetnek meg: február 
14-én Szárhegyen, 15-én Alfaluban, 16-án pedig Remetén lép fel Mészá-
ros János Elek, a 2012-es Csillag születik győztese és Nagy Anikó, az 
Ungvári Filharmónia magánénekese. Február 18-án Csomafalván, 25-én 
pedig Remetén egy nagyszabású táncszínházi produkció lesz látható 40 
szereplővel. A Spektrum Színház és a Maros Művészegyüttes előadása 
Tamási Áron Tündöklő Jeromos című műve alapján készült.
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