
Új kulturális rovatot indít a Hegedüs Géza Városi Könyvtár. Benne szigethalmiak mesélnek 
könyvélményeikről. Hiszen: OLVASNI JÓ! 
 

KÖNYV – élmény – TÁR 
 
  
Az első mű, amit az olvasóknak ajánlok, Vujity Tvrtko pokoli sorozatának befejező része, A pokol 
tanúja. A könyvben, mint már az előző könyvekben megszokhatta a rutinos olvasó, rövidebb-
hosszabb különálló részek vannak, ezúttal korábbi történeteket ismételt meg a szerző és 
kiegészítette a témában  azóta történtekkel.  Szülő-és pedagógustársaim figyelmét hívnám fel 
elsősorban a Fertő c. fejezetre. Ebben az írásában Trvrtko az internetes bűnözésre és annak 
veszélyeire mutat rá, kemény világba vezet be bennünket. Internetező, gyanútlan, kiskamasz 
gyermekünk másodpercek alatt válhat pedofil emberek prédájává. Gyermekünk úgy szolgáltathatja 
ki magát vadidegen embereknek, hogy mire észbe kapunk, esetleg már be is következett a tragédia. 
A szerző rávilágít a magyar jogrendszer hézagaira, hiányaira, nehézkességére. Sajnos a naponta 
hallott bűnesetek is abban erősítenek meg bennünket, hogy nagyon is van hova fejlődnie még 
Magyarországon a gyermekvédelemnek, legyen az bármilyen szinten lévő szerv, akinek ez a 
feladata. De hiába minden törvényi szabályozás, ha mi, szülők, nem óvjuk megfelelően 
csemetéinket. 

A második könyv, ami megunhatatlan számomra Gerald Durrell műve. Nagy bajban vagyok, hogy 
melyiket javasoljam elolvasni, én mindegyiket rongyosra olvastam már, ami magyar nyelven 
elérhető, szenvedélyes gyűjtő is vagyok. Talán a legkedvesebb mégis A bafuti kopók c. írás. 
Feltétlen javaslom ezt a művet azon szülők figyelmébe, akik eddig nem bírták a gyermeküket 
eltántorítani a számítógéptől. Ennyi nyelvi leleménnyel, ennyi szeretettel, kíváncsisággal és 
emberséggel az állatok iránt, ennyi humorral egy könyvön belül még nem találkoztam, feltétlen 
olvasóvá lesz és remélhetőleg „mindenevővé”, aki Durrellen edződik. Az író híres természettudós, 
történetei mind átélt események, állatkerti gyűjtőexpedíciók leírásai. Hihetetlen könyvélmény 
minden korosztály számára, olvassák, kérem! 

A harmadik mű felhőtlen kikapcsolódás a fárasztó hétköznapokban, egy igazi élmény . Esztétikai és 
kulináris. Aki egyszerre szeretne egy idegen kultúrát megismerni , élményekben gazdagodni és 
főzni  a fotelből, az vegye kezébe  Tess Mallos Egy falat Marokkó c. könyvét. A mű gazdagon 
illusztrált, elrepít bennünket a varázslatos arab világba, csodálatos piacokon válogathatunk 
képzeletben különleges fűszerek között, elképzelhetjük a süvegcukorral készített eredeti mentatea 
ízét, amit tradicionális-mesés arab teáskészletben szolgálnak fel nekünk, odaképzelhetjük magunkat 
az utcai forgatagba, a bazárba, ahol friss, kövön sült marokkói kenyeret ehetünk, soha nem látott 
gyümölcsöket kóstolhatunk, frissítőként pedig mandulaserbetet rendelhetünk egy igazi arab 
kávéházban, ahol még a sisa (vízipipa) használatával is megismerkedhetnek az arra vágyók. Ha a 
dzsinnek ideje korán hazarepítenének bennünket az Ezeregy éjszaka meséinek világából, akkor 
számtalan más művet foghatunk a kezünkbe e témában újra és újra. 
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