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Tíz évvel ezelőtt gyerekeknek 
tartott kézműves, mondókás 
foglalkozásokat a kövesdombi 
könyvtárban, majd nagyszülő-
ket tanított internethasználatra 
Illyés Claudia, a Maros Megyei 
Könyvtár munkatársa. Mára 
pedig nemcsak a világhálón csa-
tangol Nagyinet nevű csoportja, 
hanem élőben is együtt kirán-
dulnak, igazi „nagyihálózatot” 
épített ki a marosvásárhelyi 
könyvtáros.

 » HAJNAL CSILLA

I llyés Claudiát nemcsak könyvtá-
rosként ismerik Marosvásárhelyen: 
noha a Maros Megyei Könyvtár 

kövesdombi székhelyén dolgozik ti-
zenöt éve, munkája nem merül ki a 
könyvkölcsönzésben. Nyolc évvel 
ezelőtt indította el Nagyinet elne-
vezésű programját, amellyel az 

idősebbeknek nyújtott segítséget a 
számítógép-kezelés megtanulásá-
ban és a világháló használatában. 
Mára ebből a virtuális hálóból va-
lóságos háló lett, igazi közösség, 
amelynek évente öt-hat közös ki-
rándulást szervez Illyés Claudia 
(portrénkon). Csak az elmúlt négy 
évben több mint kétszáz marosvá-
sárhelyi nyugdíjas korú, zömében 
egyedül élő idősebb marosvásárhe-
lyi vett részt ezeken a közösségépí-
tő utazásokon.

Főként egyedül élő hölgyek je-
lentkeznek, de akad egy-két idő-
sebb úr is – mondta a könyvtáros. 
Régebb papírra írta a neveket, azok 
nincsenek benne a számítógépes 
táblázatban. Rámutatott, jelen-
leg csak két idősebb „diákja” van, 
akiknek csütörtökönként tanítja, 

hogyan kell helyénvalóan kezelni 
a közösségi oldalakat telefonról. A 
többieknek valóságos kirándulá-
sokat szervez, de elsőként mindig 
a közösségi oldalon hirdeti meg 
a BuniNet/NagyiNet – Biblioteca 
Judeţeană Mureş csoportban, és 
itt várja a jelentkezőket, de kiteszi 
a plakátot a könyvtár ablakára is 
azok számára, akik nem használ-
ják a Facebookot.

„A pozitív visszajelzések ösz-
tönöznek, látni kellene, ahogy 
énekelnek, táncolnak a buszon. 
Legtöbbjük özvegy vagy elvált, 
egyedül élnek, és hiszem, hogy a 
közösségben boldogok, jól érzik 
magukat, barátságok kötődnek” 
– fogalmazott Illyés Claudia. Hoz-
zátette, mára igazi nagyihálózatot 
épített ki Marosvásárhelyen.

A MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR MUNKATÁRSA ÉVENTE ÖT-HAT KIRÁNDULÁST SZERVEZ A NYUGDÍJAS KORÚ, FŐKÉNT EGYEDÜL ÉLŐ IDŐSEKNEK

Nagyihálózatot épített ki a vásárhelyi könyvtáros

Soós Annának gyerekei mutatták meg a számítógép-használatot, de a könyvtárban is sokat tanult 
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Könyvtári látogatásunkkor ép-
pen ott találtuk Soós Annát, aki 
több mint öt éve rendszeresen jár 
kirándulni a könyvtári közösség-
gel, de ennél jóval régebb óta jár 
a kövesdombi könyvtárba, már 
1998-tól rendszeres látogatója. 
Mint mesélte, minden nap betér 
ide, miután kiveszi unokáját az is-
kolából. „Szeretek olvasni, és ami-
kor láttam, hogy kirándulásokat is 
szerveznek, gondoltam, jobb lesz, 
ha velem egykorúakkal töltöm az 
időt. Évente legalább öt-hat uta-
zást szerveznek, voltunk már töb-
bek között a gyulai várfürdőben, 
a Kazán-szorosnál, Moldvában, 
a Szilágyságban. Néha több mint 
ötvenen is összegyűltünk egy-egy 
kirándulás során” – részletezte 
az idén 68. évét töltő nagymama. 
Olykor két kis vagy egy nagy au-
tóbusznyi idősebb kiránduló gyűl 
össze, téli időszakban kevesebben 
áldoznak erre, mivel többe ke-
rül az otthoni fűtés, így kevesebb 
pénz jut kirándulásra – mutatott 
rá Soós Anna, akit gyerekei taní-
tottak meg számítógép- és inter-
nethasználatra, de a könyvtárban 
is sokat tanult a közösségi oldal 
használatáról, és azóta rendszere-
sen alkalmazza tudását.

Legközelebb két hét múlva men-
nek kirándulni a Hargita megyei 
Alsósófalvára, ahol hagyományos 
farsangtemetésen vesznek részt, 
de tervben van Jászvásár is, aztán 
Budapest, júliusban pedig a Du-
na-deltát és a sárvulkánokat tűzik 
ki célul – sorolja terveit a lelkes 
könyvtáros. A nagyinetes csoport-
hoz továbbra is bárki csatlakoz-
hat, aki úgy érzi, szívesen részt 
venne igazi közösségépítésben.

 » „Legtöbbjük 
özvegy vagy 
elvált, egyedül 
élnek, és hiszem, 
hogy a közösség-
ben boldogok, jól 
érzik magukat, 
barátságok kö-
tődnek” – fo-
galmazott Illyés 
Claudia.

 » BEDE LAURA

E lső alkalommal lép fel az ország-
ban Kamasi Washington, Anna 

Calvi és Cécile McLorin Salvant a 
kolozsvári Jazz in the Park kereté-
ben. Az európai szinten legjobb kis 
fesztivál címet nemrég elnyerő ren-
dezvény nyolcadik kiadását június 
25–28. között szervezik. „Szeretnénk 
európai szinten versenyképesek 
lenni, és ötcsillagos fellépőlistát 
összeállítani. Kamasi Washington 
amerikai szaxofonos valószínűleg 
a legnépszerűbb jazz-zenész je-
lenleg, a Rolling Stones Magazin 
azt írta, hogy Anna Calvi brit éne-
kes-gitáros legutóbbi albuma az év 
lemeze, a szintén amerikai Cécile 
McLorin Salvant énekesnő pedig 
az elmúlt öt évben három Gram-
my-díjat kapott a legjobb vokális 
jazzalbum kategóriában. Ugyanak-
kor Omar Sosa és a JazzyBIT közös 
produkciója igazán különlegesnek 
ígérkezik” – fogalmazott Alin Vai-
da fesztiváligazgató. Hozzátette, 
lényegében segítettek abban, hogy 
néhány román előadóművész egy vi-
lághírű zongoristával közösen lépjen 
színpadra.

A további fellépők között szere-
pel az izraeli Tatran együttes, a tö-
rökországi Bariș Demirel, a hazai 
zenészek: Arcuș Trio, Bogdan Va-
ida, Teodor Pop, The Mono Jacks. 
A szervezők tájékoztatása szerint az 
előadók listája bővül majd a Jazz in 
the Park nemzetközi verseny győztes 
csapataival, illetve további hazai és 
külföldi jazzművészekkel. A meg-
mérettetés hatodik kiadását május 
1–3. között rendezik a kincses városi 
Iulius parkban. Felhívták a fi gyelmet 
arra is, hogy az összes koncerten in-
gyenesen részt vehetnek az érdek-
lődők, ugyanakkor támogathatják a 
fesztivált, illetve a szervezők kultu-
rális projektjeit.

Tavaly például 18 ezer euró gyűlt 
össze a támogatói jegyek árából, az 
előző kiadásokkal összehasonlítás-
ban sokkal nagyobb összeg. A 2019-
es fesztivál látogatottsága is rekordot 
döntött a korábbi évekhez képest: 
már első nap több mint 26 ezer ember 
„lakta be” a központi parkot, illetve 
nyolcezren követték fi gyelemmel az 
esti koncerteket. A rendezvény teljes 
idején közel 100 ezer jazzkedvelőt 
mozgatott meg a jótékonysági céllal 
is szervezett rendezvény.

Országos premierkoncertek a frissen díjazott kolozsvári Jazz in the Parkon

Magasra tett mérce. Anna Calvi brit énekes-gitáros is fellép a kolozsvári Jazz in the Park idei kiadásán




