Árvízi napló, 2006
Eredeti és hiteles dokumentum

a 2006 márciusi árvíz
vésznapjairól az
esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban

Feljegyezte: Várady Eszter

MÁRCIUS 29., szerda
Délelőtt 10 órától elsőfokú árvízvédelmi készültség. Felszedjük a szőnyegeket odalent, a gyerekkönyvtárból felhozzuk a 2005-ös bekötött folyóiratokat, amiket ott alul
hordtunk be az épületbe. A két lenti páncélszekrényt kirámoljuk, tartalmuk a
Helischerbe kerül. Nem tudom, mekkora a vízállás, de a Duna elérte a meder sziget felőli szélét.
Bindics István volt kompkapitány információja: reggel 5,24 volt a vízállás. Óránként
3 cm-t emelkedik. Reggelre kb. 5,80 lesz.
Megjött a Vízmű levele. 600-630-nál lezárják a szigeti szennyvízátemelőt, tehát
minden szigeti intézmény bezárandó. Jegyzővel beszéltem, mihelyt erre kerül a sor, be
kell jelentenem tudomásulvételre.
Vízmű vezetője: kb. 6,30 lesz az ár. Horváthné Hetvesi Marianna a katasztrófavédelemtől telefonálta ugyanezt: tetőzés 600-630 között. (Tőle tudtam meg – mert nem emlékeztem pontosan –, hogy 2002-ben 7,71 volt a tetőzés. Ez azt jelenti, hogy kb. 680690-nél kezd el nekünk beszivárogni a víz.) 600-nál válik másodfokúvá az árvízvédelmi
készültség.
Bindicstől délutáni információ: továbbra is 2-3 cm-t emelkedik a víz óránként. Valószínűleg holnap délelőtt fog tetőzni.
MÁRCIUS 30., csütörtök
7.30-kor telefonáltak a Vízműtől, hogy 10 és 12 között lezárják a szigeti szennyvízátemelőt, tehát ma nem nyitunk ki. A Duna vízállása ekkor: 5,80.
D.e. 9 óra felé Vízműtől, önkormányzattól kérdezték, pakolunk-e már. Ha a 2002-es
tetőzés alatt 80 cm-rel van a víz, pakolni kell!!!!!
Szabó Imre gázkazán-szerelőt hívtam, egy órán belül itt volt. Mondta, nem kell a
kazánt felcipeltetni, ő kiszedte belőle azt a valamit, aminek ártana a víz.
11-kor Rafael Balázs (újságíró, 24 óra) telefonált, hogy Bindics István (és a „hajósok”) örültek, hogy ilyen komolyan számítok a tájékoztatásukra, ilyen komolyan veszem, és azt üzenik, hogy még egy méter biztosan jön. Akkor kb. 6,80, 6,90 lehet a tetőzés… Tehát: holnap délelőtt pakolunk.
Aljegyzőnek jelentettem, hogy a héten már nemigen tudunk kinyitni.
16 órakor: 6,2

Délután ferences diákok és a Roma Kft. Segítségével mindent felpakoltunk. Semmi
sem maradt lent a gyerekkönyvtárban és az öltözőben, valamint a lépcső alatti kis helyiségben,

ami

mozdítható,

semmi

fél

méternél

alacsonyabban.

Érdeklődtem,

áramtalanítják-e a szigetet. Állítólag nem fogják.
MÁRCIUS 31., péntek
Reggel 8-kor 6,45. 2-án reggelre van kilátásban a tetőzés, egyelőre 7,10-et jósolnak.
Óránként 3,8 cm-rel jött az éjjel.
Bindics szerint ma estére biztos a 6,80. Homokzsákokat kértem a lenti két csatornanyílásra (olvasói WC, lépcső alatti beépített helyiség), a gyerekkönyvtár elé és a gyerekkönyvtár bejáratához.
Fél 12-kor megjelent az Interneten a mai vízállásjelentés. Bindics úr és Harsányi úr
(hajóállomás vezetője) szerint a vízállás jelenlegi helyzete alapján a tetőzés: kb. szombat este vagy éjjel, 7,10, 7,15 körül.
30-40 cm magas homokzsákok kellenek!
Éjfélkor kb. 6,80 lesz!
12-kor 6,55 volt a vízállás.
NINCS TELEFONUNK.
Fél egy felé Rafael Balázs járt itt, fényképezett, átmentem vele a Zeneiskolába –
még nem volt benn náluk a víz.
13 órakor Monostori Imre (megyei könyvtár igazgatója) telefonált (mobilomon ért
csak el), kell-e segítség, ő szívesen küld nekünk egy brigádot, akár a visszapakoláshoz
is, csak időben szóljunk! Istenem, de rendes!
14.30-kor korábbi kérésemre kiiktatták a riasztót, mivel nem tudhatni, mikor lesz
áramtalanítás. (Állítólag nem is lesz, mert egy vezetéken vagyunk a fürdővel, ami működik.)
16 órára befejezték az épület körbe homokzsákozását.
Felhívtam Major Tamás villanyszerelőt, hogy jöjjön az épületet áramtalanítani (a
sörök nem lesznek hidegek…!); estefelé tud jönni.
16 órakor 6,66.
18 órakor 6,72.
19 óra körül végre sikerült az épület áramtalanítása. Nagyon nehéz volt. Nincs egy
főkapcsoló, amivel mindent ki lehet iktatni. Össze-vissza futnak a vezetékek, követhetetlen. Major Tamás nagyon sokat dolgozott. Elemlámpával világítottam neki, miköz2

ben egyenként húzogatta ki a biztosítékokat, mindegyik után némileg csodálkozva,
hogy még életben van… Kérdezte, miért van ilyen erősségű amperünk. (225, ha jól emlékszem?) Fogalmam sincs!!!
Felfedeztem, hogy a kazánból a gyerekkönyvtárba átvezető fűtéscső lyuka (???) alján víz van. Szóltam Sipos úrnak (az árvíz önkormányzati koordinátora), jött és betömte. (Felmosóruhákkal, törülközőkkel, szaknévsorokkal, újságokkal és iszonyatos erőfeszítéssel zseblámpa fényénél.) Kilenc után haza Nórával. (Hosszabb ideig Zsuzsa volt
bent, Marcsi, Panni benéztek, Nóra reggel, este jött.)
ÁPRILIS 1., szombat
Vízállás reggel 8-kor: 7,02
A víz bent van. Smsben jelentettem a helyzetet Sipos úrnak. A gyerekkönyvtári bejáratnál és az öltöző részen szinte bugyog befelé. A tegnap este fáradságosan betömött
lyuk is vízben áll. 8 óra 20 perc van.
Megkönnyeztem.
10.15-re összefüggő víz borítja az alsó szintet. Kb. 1 centiméternyi, egyenletes. A
gyerekkönyvtárban két helyen is buzgárra leltem.
10.40-kor az E.ON-tól (Győrből) Balogh Tamás hívott, hogy lekapcsolják-e az épületünket az áramról. Mondtam, hogy igen, noha az intézmény már áramtalanítva van.
Így hát az oszlopon is kikapcsoltak, ahonnan befelé jön az áram – jobb ez így. Ha vissza
kell kapcsolni, kb. egy órán belül meg tudják csinálni.
10.45-kor Bindics Istvánnal beszéltem; ő most 7,20 ra „limitál” a tetőzésnél.
Gátőrház – őket hívom mindig az aktuális vízállásért: 7,08 a jelenlegi állás. Pontos
információjuk a tetőzésről még nincs.
12.10-kor a kazánban 11 cm víz, a gyerekkönyvtári fogasoknál 5,5 cm.
16.30: kazánban 18 cm, előtér 14 cm.
Vízállás: 7,20. Gátőrház szerint hétfő hajnalban tetőzik 7,40-7,50 körül.
Sms Sipos úrnak, kéne homokzsák még, oda, ahova 2002-ben is tettünk, a gyerekkönyvtárból felvezető lépcső fölé, a raktár ajtóhoz, valamint a kazán és a raktár átjáróhoz. Válasz mindezidáig nem érkezett.
Erika lánya, Noémi 17 óra után bement a városházára az üzenettel, hogy kellenek a
homokzsákok. Válasz: mindenki a gáton van, nagy a baj. Nincs se homok, se zsák, se
ember. EZ VAN!
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Meszes Balázs tanácsa nyomán az 520-000 szám 3-as mellékét hívom kétségbeesve.
(Katasztrófavédelem.) Fel sem vette a mellék.
19.10: előtér 18 cm. Kazán 22 cm.
19.30-kor Sipos úr járt itt, körülnézett, megesküdött, hogy nem jön be a víz a raktárba, nem kell bentre homokzsák. (Afféle kényszer-eskü, vigasztaló eskü volt, jól is
esett, el is hittük.) De baj esetén a lent lévő folyóiratokat (a raktárban a földön lévők,
amiket lejjebbről oda mentettünk) fel kell hordani.
18 óra: 7,21. Gátőrház szerint: tetőzés 2-án hajnalban, 7,30-7,50.
ÁPRILIS 2., vasárnap
Nóra bejegyzései: 00.10: raktárlépcsőnél: 28,5 cm, előtérnél 25 cm. A gumicsizmámba totál befolyt a víz, mezítláb mentem haza! (Ja, van papucsom…) Valahonnan –
fogalmam sincs honnan – egy polcnyi könyv beleesett a vízbe; ezeket Andreával kipecáztuk, radiátorra, felsőbb polcokra raktuk.
1 óra: VAN HOMOKZSÁK! A polgárőrség emberei a helyükre is rakták!
1.30: Már nem mentem le vizet mérni, de azt mondták, hogy még jön… sok…
7.40: Megmérni én sem tudom, mert nem tudok átmászni a homokzsákokon.
(BRAVO, NÓRA!) Gátőrház szerint a jelenlegi vízállás 7,36. Tartják a tetőzésre vonatkozó limitet: 7,40-7,50.
Fogi bejegyzése: 10.45: szaknévsorok alatt még 19 cm van, ami nincs víz alatt. A
magyar nyelvjárások atlaszáig 36 cm van, ami nincs víz alatt (raktár és kazánház között).
11 óra. Hát, nő, nő… Mérni nem tudunk, nem tudok átvergődni a homokzsákokon.
12 óra. Vízállás 7,43. Tetőzés holnap estére 7,60-7,70.
14.35. Nincs mese, feljebb kell hurcolkodni. 15 órára ferences gyerekek jönnek, felpakoljuk, ami a raktárban a földön van. Nórát, Pannit, Marcsit hívtam be. Zsuzsit (takarítónő) nem tudtam elérni, nem veszi fel a mobilját.
Panni bejegyzése: 15.30. Tóth Gábor telefonált a Polgármesteri Hivataltól: kell-e
segítség?!? Ma lehet kérni: 18-ig Valek Anita (telefonszáma), 24-től Borz Tibor (telefonszáma), 06-tól Kollár Miklós (telefonszáma).
Portaszolgálat hétfőtől!
Andrea bejegyzése: 15 órakor 10 neveletlen ferences diákkal felpakoltunk mindent a
folyóiratolvasóba (megj.: ezt ugyanis szabadon hagytuk, reménykedve még, hogy a 4-i
Cseh Tamás rendezvényünket megtarthatjuk ott… V. E.). 17 óráig dolgoztunk (köztük
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egy ideig Andrea, Dénes, kis Meszes Balázs valamint nagy Meszes és én). Utána söröztünk, egy kis konyak, nem is lehetett olyan kicsi, mert Eszter néni azt mondta, hogy
„nohmális” „normális” helyett, pedig különben nem raccsol.
Sipos Sándor elérhetetlen!!! Helyette „sajnos” Tóth Gáborral tartjuk a kapcsolatot.
18 órakor: 7,48.
Gátőrház szerint tetőzés holnap este 7,70-7,80.
Lent voltunk a gyerekkönyvtárban, combig ért a víz, gumicsizmánkba persze befolyt.
Elképzelhető, a tetőzés nagyobb lesz mint 2002-ben! (Gátőrház.)
Fogi bejegyzése: 19.45: szaknévsor alatt 11 cm, 27 cm A magyar nyelvjárások atlasza alatt.
ÁPRILIS 3., hétfő
Ha jól emlékszem, ezen a délelőttön járt itt az RTL Klub Híradó és a Kossuth rádió
Napközben műsora. Nem mernék megesküdni rá, ezt nem jegyeztem fel.
6 óra: 7,60.
Kossuth Rádió szerint: „…eddig mért legmagasabb fokon tetőzik kedden…”
Bp-re 8,60-at ígértek.
Szabó Imre gázkazán-szerelő itt volt, mondta, hogy mielőtt az épület újra áram alá
kerül, feltétlen szóljunk neki, mert a kazán félig víz alatt van. Tehát mielőtt áramot viszsza, Szabó Imrének szólni!
Meszes Balázs iskolája segít, mert még feljebb kell költözni. Fel kell hozni a raktár
legalsó polcainak könyveit is. Körbejártuk Nórával a víz alatti részeket (gyerekkönyvtár, öltöző, raktár), és kiderült, hogy pl. a presens polchoz a kazánban kb. 3 cm közel
van a víz. Nosza, Sipos úrnak telefon. Mindjárt itt volt; hívott tűzoltókat,
katasztrófavédelmiseket.
Két tűzoltóval először a kazánból mentettük fel a presenseket (mi voltunk a vízben,
a raktárban Balázs gyerekei vették át láncban). Aztán kinyitottam a gyerekkönyvtár oldalajtaját (nem volt könnyű, kívülről feszítették a homokzsákok meg a víz, de sikerült),
csónak(ok) jött(ek) be, így pakoltuk a gyerekkönyvtárban és az öltözőben le a következő polcokat. Én túlzott óvatosságnak tartottam a dolgot, de a tűzoltók kerek perec megmondták, hogy ők most vannak itt, később nem tudnak jönni, és még jöhet víz jócskán.
Combig érő csizmákban dolgoztunk, négy tűzoltó, két közmunkás, meg én. Naná, hogy
én voltam a legkisebb, nekem ezen a csizmán keresztül is bejött a víz, még a… szóval
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mindenem vizes lett. A víz hét fokos. Nem számoltam, de jó két órát biztos benne töltöttünk – ha nem többet. Reményi Laci (a zeneiskolából) is jött egy csónakkal – három
csónak fordult, ki a gyerekkönyvtár oldalajtaján, ki a „partra”, ami most már csaknem a
járda, onnan láncban adogatva kerültek be a könyvek végig a szabadpolcok közé. Közvetlen ezután „exkluzív” riport az Esztergom tévének…
12 órakor 7,62.
Tetőzés éjszakára, 7,70.
18.07 – mérni nem tudom! De szemmel láthatóan nőtt a raktárban. Jelenlegi állás:
7,65. Limit maradt: éjszaka tetőzik 7,70-nel.
Gátőrház információja: éjfélkor 7,67 volt, azóta nem nő. Enyhe apadás tapasztalható.
ÁPRILIS 4., kedd
Kossuth Rádió reggel 7-kor: „…a Duna vízállása meghaladta az eddig mért legmagasabb szintet, azóta 10 cm-t nőtt…” Szám nem hangzott el.
Nóra bejegyzése: 8 óra. Kívülről úgy tűnik, nem lett magasabb, de bent a raktárban
mégis emelkedett a vízszint. Raktárban lépcsőknél hátul 9 cm, elől (első polc) 7,5 cm.
(Ezt nem egészen értem. Mihez képest? V. E.) Kint nincs nagy vízmozgás, a víz „tiszta”
– talán enyhe apadás is látszik.
Marcsi bejegyzése: 8.45. Túl nagy a csend. Olyan, mintha jó kis búvóhelyet talált
volna itt nálunk a Duna, és nem tágít tőlünk. Az öltöző egyik radiátoránál valami folyamatosan buborékol ki a vízből. Állat? Vagy folyik a radiátor? Vagy buzgár?
Bp-nél eddig sosem mért magasságon tetőzött (déli 12 órás hírek), 8,58-cal. Ugyancsak 12 óra Esztergom Tévé: 7,59-en áll a víz, és 7 fokos.
13.45. Hol vannak az elemlámpák…? Ja, megvannak.
Raktárban hátul 8,5 cm a víz.
Panni bejegyzése: Itt voltam 14 óra 00. A biciklitároló tetején volt a víz! (Talán 2
cm-t apadt.)
ÁPRILIS 5., szerda
Kossuth Rádió 7 órás hírek: 8,61-gyel tetőzött Bp-nél 4-ről 5-re virradó éjjel.
Gátőrház: reggel 8-kor 7,53.
9.30. Eltűnt a víz a raktárból! Büdös van és hideg. 15 fok.
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Marcsi bejegyzése: 10.10. Karcos (? nem olvasható pontosan) a levegő, köhögtetős.
(Még mindig buzog a radiátor mellett.)
Zsuzsa bejegyzése: itt voltam 11.45-kor.
Erika bejegyzése: 12.35-13.35-ig itt voltam.
Fogi bejegyzése: 15 óra. Raktár + lépcsőfeljáró szinte száraznak mondható.
16.10. Úgy bizony! Apad! Állítólag lassú, folyamatos apadás várható, és ha jön is
újabb árhullám, nem éri el a korábbi tetőzést (városházi értesülés).
ÁPRILIS 6., csütörtök
Nóra bejegyzése: 8.10. Semmi érdekes. Hangyák mászkálnak a pulton és hideg van.
10 órakor 7,30 a vízállás. Hangyák továbbra is másznak. Borzasztó! Elkeserítőbb a
helyzet, mint tetőzéskor…
Csiri bejegyzése: Itt jártunk 18 óra körül, a jógához gyülekezve. Ma nem itt tartottuk
a jógát, hanem Kaposiéknál.
ÁPRILIS 7., péntek
Panni bejegyzése: 9.30. Már csak foltokban van víz, de nagyon rossz a levegő! Jó
lenne már rendet tenni!
10.20. Gátőrház szerinti vízállás: 6,92. Holnap reggelre már csak 6,60 körül lesz.
Étkezőben és konyhában van még egy kis víz, de különben megy le. Siralmas! HÉTFŐN, 10-ÉN 9-KOR TALÁLKOZUNK MINDANNYIAN!!!
Vízművesekkel beszéltem (itt sétáltak), a hét vége száraz lesz és apadós, néhány napig tuti nyugalom és apadás. Szerintük el lehet kezdeni a rendbehozatalt. (……………)
Marcsi bejegyzése: 11.10. Nagyon hideg van. Valószínű buzgár vagy valami volt az
öltözőnkben valóban, mert csak onnan nem ment ki a víz.
Zsuzsa bejegyzése: 12.05. Bent voltam, kiábrándító!
16.10. Csak kesergek, mint kapitány elsüllyedt hajója romjai között… Eltakarodott a
víz, az öltöző talaja még nedves, a régi széntárolóban még néhány milliméter csillog.
Egyébként lassan szárad…
Megkönnyeztem.
Fogi bejegyzése: 17.30. Sok hangya. Sok bűz. Sok hideg.

7

ÁPRILIS 8., szombat
9.35 Kinyitom az ablakokat, ahova odaférek különösebb életveszély nélkül. Hadd
szellőzzön. Kinyitottam a páncélszekrényeket is, lent is néhány bukót.
És van egy csomó kérdésem!
Ki viszi el a homokzsákokat? Mikor? Ki fertőtlenít? Mikor? Mikor lehet visszaáramosítani? Mikor lehet befűteni? Ki fog kimeszelni?
???
További „kérdésem volna: pálinkát mérnek-e már?”
MI LESZ VELÜNK?
13.10. Sipos úrral bejöttünk, körbenéztünk. Azt mondta, mindent nyissunk ki ma és
holnap. Ehhez persze ügyelet kell az épületbe. Beszéltünk slagozásról, fertőtlenítésről –
azt mondta, intézkedik. Meszelést kell majd még elintézni, nagytakarítást – és persze a
visszapakolást…
Megszerveztük az ügyeletet nyolcadikára és kilencedikére tíztől este hatig.
ÁPRILIS 9., vasárnap
Csiri bejegyzése: 10 órára bejöttem. Kinyitottam az ajtókat és az ablakokat, hogy a
huzat szárítson és vigye a bűzt. Jó kis munka vár ránk!
Panni bejegyzése: 13.15. Érdeklődés! Mikor nyit a könyvtár? Nem tudtam válaszolni. Thierné is volt 14.05-kor! Kerekes is itt volt!
Nóra bejegyzése: 16.45. Hideg van, büdös, iszap és hangyák. A folyóiratraktárban
még van víz. Ahogy körülnéztem, nagyon elkeseredtem: mi vár még itt ránk!!!???
Ági bejegyzése: 17 óra. Miközben a hangyákkal viaskodtam, lepecsételtem és beírtam az újságokat. Borzasztó, szörnyű, szörnyű, ami itt van.
Bezártam mindent, a gyerekkönyvtár bejárati ajtajának a lakatját nem találtam,
csak a másik zárral zártam be.
ÁPRILIS 10., hétfő
Nóra bejegyzése: 7.55. Baromi hideg van!!! Amit tudtam, kinyitottam, de kövér vagyok, nem fértem hozzá mindenhez.
Vágom és hajtogatom a meghívókat (Eperjes, ápr. 19.)
A gyerekkönyvtár lakatkulcsát nem találtam, így az ablakokat nyitottam ki.
9 órakor itt találkoztunk. További ügyeletet szerveztünk a szellőztetés miatt este 6ig. Villanyszerelő, gázszerelő 9.30-kor megjöttek. Szóltam az E.ON-nak, hogy jöhet az
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áram az oszlopról. A két szerelő elment, akkor kell visszahívnom őket, mikor visszakaptuk az áramot. E.ON azt mondta, még a mai nap folyamán. (Kikapcsoláskor ugyan
azt mondták, hogy ha bejelentem, kérem vissza, egy órán belül meglesz. Ehhez képest
fél tízkor szóltam, most 12.15.)
Itt voltak 12.45-kor végre; 14 órakor lett áram, 15 órakor lett fűtés! Az Internet viszont nem megy.
ÁPRILIS 11., kedd
Rájöttem! Az Internet nyilván azért nem megy, mert nincs telefonunk sem! Tegnap
15 órakor Csiri már beszélt az INVITEL hibabejelentővel – ezt én ma 10-kor megismételtem. Azt mondták, még ma délelőtt megcsinálják. Nos, akkor elválik, lesz-e Internet!
Tegnap felhívtak városházáról; ma 10 körül jönnek megnézni, mit kell fertőtleníteni.
11.10. Itt voltak a fertőtlenítők. Holnap 8-kor jönnek. Pár óra múlva utánuk lehet takarítani.
Du. 5-kor még mindig nem volt telefon, újra hívtam a hibabejelentőt, utánanézett,
azt mondta, péntekre vagyunk kiírva, mert modem-cserék kellenek. Nagyon pipa lettem.
Azt mondtam, ragaszkodom hozzá, hogy holnap legyen telefonunk.
ÁPRILIS 12. szerda
Ma reggel 8.45-kor hívtam Bors Nórát, az INVITEL üzletkötőjét, akivel személyesen kapcsolatban állunk. Nagyon kemény voltam vele is, mondtam, hogy ha nem lesz
telefonunk még a nap folyamán, kénytelen leszek véget vetni az együttműködésünknek,
és más szolgáltató után nézni. Megígérte, hogy visszahív, amit tíz perc múlva meg is
tett. Nem csak mi vagyunk telefon nélkül, újságolta, hanem az egész sziget és a Dunakanyar egy része is. Víz alá került valami fontos elosztójuk. Nagyon sajnáltam, de
mondtam, hogy ez az ő bajuk. Megígérte, hogy délután 3 körülre lesz vonalunk.
13 órakor bejött mindenki, lepakoljuk a gyerekkönyvtár fal melletti polcait, hogy
holnap kezdődhessen a meszelés.
14.15-kor észleltük, hogy végre van telefon!!! És Internet is!!!
A gyerekkönyvtárban lepakoltuk a könyveket a földre (fóliára), a fali polcokról. A
vízbe fulladt könyvekről jegyzék készült, az elázott könyveket kidobtuk.
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ÁPRILIS 13., csütörtök
8.00. Elkezdték bent a meszelést. Két nap alatt meglesz. Kedden reggel 8 órától nekilátunk a gyerekkönyvtári polcokat letisztítani, visszatenni, a földön lévő könyveket
rápakolni, hogy lehessen slagozni; szerdán reggel 8-tól jön segítség a lenti takarításhoz.
(Városháza.)
ÁPRILIS 14., péntek
8.00. Folytatódik a meszelés. Sipos úr által bedugaszolt lukat lehetetlenség „kidugaszolni”. (Ez igen, Sipor úr!) Ügyeletben vagyunk itt ma is, mint tegnap, 8-tól 6-ig két
órás váltásokban. Sok a telefonos érdeklődő. A festőnek (Szabó Zoltán) megmutattam a
lépcsőfeljárót is, ami sérült, mikor homokzsákokat tett ide a markoló. Hoz műkövest.
Ja, a villanyszerelővel megcsináltattam a gyerekkönyvtári lógó armatúrákat, hogy
meszelés után ne piszkoljon ott vele. Még nincs minden áramkör visszaállítva, száradnak a konnektorok.
ÁPRILIS 15., szombat
16.15. Március 29-e óta ez lenne az első nap, hogy nem kéne bejönnöm, hisz ma
nem történik semmi, nincs itt senki. Mégsem bírom ki, bejövök. Meleg és tiszta mészszag fogad, de a látvány továbbra is riasztó. Nagyszombat, holnap Húsvét vasárnap. Azt
hiszem, keddig tényleg nem jövök már be.
ÁPRILIS 18., kedd
8.00. Mindenki itt van, elkezdtük lent a takarítást a meszelés után. Felpakoljuk a
könyveket a gyerekkönyvtár padlójáról, egyelőre különösebb raktári rend nélkül, hogy
lehessen a padlót rendesen feltisztítani. Aztán: slagozás! Őrült munka, slag, víz, vízsöprés, iszap, homok, mész földörzsölése…. Konyha, étkező teljes rendbetétele (Panni,
Nóra.). Rengeteget, rengeteget dolgoztak a lányok!
11 órától vissza van állítva valamennyi áramkör. Szóltam a riasztósoknak, hogy lehet jönni a riasztót visszaüzemelni.
ÁPRILIS 19., szerda
8.00. Mindenki itt van. 8.30-kor Balázs gyerekei (mármint diákjai) jöttek, a gyerekkönyvtár, konyha visszapakolása van folyamatban, közben asztalos járt itt, polcokat kell
még rendelnünk. Tisztul a felnőtt olvasótér! Egyre több a hely! 10-kor takarítónők jöt10

tek, folytatódik a lenti takarítás, aminek nagy, legmocskosabb részét tegnap a lányok
megcsinálták.
10 óra körül megjöttek a GRANSEC-esek, mától a riasztó is működik. Egyelőre
nem használjuk, nagy még a nyüzsgés itt.
Du. 5-től a Zöldházban Eperjes.
Nagy siker!
ÁPRILIS 20., csütörtök
8.00. Mindenki itt van. Ma ismét jöttek a Városházáról a takarítók. 10 fiút kértem
Bánhidy Vajktól a ferencesektől. Láncban hordjuk a helyükre a folyóiratokat és a gyerekkönyvtári könyvek egy részét, valamint a presenst. Sorban még nincsenek, csak fenn
a polcon – a gyerekkönyvtári könyvek ömlesztve a polcokon és a földön. Kemény fizikai munka mindannyiunk számára. A csajok fantasztikusan dolgoznak, noha nagyonnagyon fáradtak. Le a kalappal!
ÁPRILIS 21., péntek
8.00. Mindenki itt van. Dolgozunk, dolgozunk, dolgozunk és dolgozunk. A gyerekkönyvtári könyvek mára mind lekerültek, a raktár alsó polcaira is folyamatosan hordjuk
vissza – előbb azonban itt, a folyóiratolvasóban tesszük sorba őket, a hideg földön kuporogva. Embertelen munka. Alig élünk.
ÁPRILIS 22. szombat
8.00. Ma ugyan szombat, de dolgozunk – az idegennyelvű könyvekkel teli dobozok
végre mind a Zöldház padlására kerülnek; tegnap már részben áthordta őket Zsuzsa, ma
én folytatom. Úgy értem én a kocsimmal, a cipekedést megint Vajk gyerekei végzik.
Közben Tibor válogatja a régi könyvek, Helischer-anyag dobozait; azokat Horváth Pista fogadja be a Balassa Múzeumba. Érdemes lett volna megszámolni, hány doboz került
ki az épületből! Azt hiszem, nagyon sok, és úgy örülök, hogy megszabadultunk tőlük!
Tudom, hogy megvannak, jó helyen vannak – és a következő árvíznél már nem okoznak
gondot!
Tegnap megérkeztek a megrendelt polcok a gyerekkönyvtárba. Nagyon jól néznek
ki.
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ÁPRILIS 23. hétfő
Ez az utolsó nap a napló szerint. A kézírásos füzetben okt. 23-át írtam… Tudatalatti
elírás. Ez az a nap, mikor a megyei könyvtárból négy kedves, pihent, szakszerű segítség
érkezik – köztük Zsike, az igazgatóhelyettes. És jönnek, holnap, kedden is jönnek, az
Isten áldja meg őket… Nélkülük nem haladnánk így!
A mai nappal rendben van a kazán, a raktár, az öltöző – gyönyörű rend és tisztaság
mindenhol. Eszméletlen, mit dolgoznak ezek a lányok! De már van látszatja!
Ám a gyerekkönyvtárban még nem lehet letenni a szőnyegeket; undorító, szürke penészt virágzik a kő… Ki tudja, meddig…?
IGEN, VAN LÁTSZATJA… MÉG HÁROM KEMÉNYEN VÉGIGDOLGOZOTT
NAP, ÉS MÁJUS 2-ÁN NYITUNK… MINDENKINEK KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT – ÁPRILIS 29-ÉRE A KÖNYVTÁR SZEBBEN RAGYOG, MINT ÚJ KORÁBAN!
HALLELUJA!!!!!!
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