
  

 4

ÜÜNNNNEEPPEELLŐŐ  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRRAAKK  

ÖSSZEFOGÁS ÉS ÖNZETLENSÉG 
 

50 év emlékezete Vonyarcvashegyen 
 

Megalapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a vonyarcvashegyi 
Művelődési Ház és Könyvtár. Ennek alkalmából ünnepi hetet rendeztünk az 
intézményben, melynek programjaival településünk minden korosztályának igyekeztünk 
kulturális kínálatot adni. 
 A gyerekeknek Csudai Zoltánné vezetésével könyvtárhasználati vetélkedőt 
tartottunk, valamint kézműves foglalkozással és a Holló együttes verses-zenés 
műsorával is megörvendeztettük őket. 
 A felnőttek számára kiállításokat szerveztünk. A legnépszerűbbnek a helyi 
emberek alkotásaiból összeállított tárlat bizonyult.  
 A vendégkönyvben nagyon sok gratuláció olvasható a bemutatott anyaggal és 
magával a kezdeményezéssel kapcsolatban is.   
 A megnyitó ünnepségen nagy sikerrel mutatkozott be egy népdalcsokorral a 
most alakult vegyes kar, melynek tagjai közé szeretettel várunk minden érdeklődőt 
korosztályi megkötöttség nélkül.   
 A másik kiállítást, mely kulturális-helytörténeti jellegű, szintén nagy érdeklődés 
kísérte.  Gyűjtőmunka eredményeként sok olyan fénykép gyűlt össze, mely a múlt 
század első felébe vezeti vissza a szemlélődőt. E képek közül a kulturális 
vonatkozásúakat állítottuk ki nagyon sok újságcikk és egyéb fotó kíséretében. Így e 
kiállítás átfogó képet ad Vonyarcvashegy színes kulturális életének több évtizedéről. 
 Nagyon izgalmas előadás részesei voltak, akik meghallgatták Dr. Müller Róbert 
régész, a Balatoni Múzeum igazgatója előadását, mely arról szólt, milyen is 
Vonyarcvashegy a régész szemével.   
 A Halászlegenda költőjével, Szí Árpáddal és verseivel is találkozhattak az 
érdeklődők. A versmondó kör tolmácsolásában elhangzott költemények nagy sikert 
arattak a versbarátok körében. 
 A jubileumi alkalom fő ünnepségére 2004. október 23-án került sor. Ezzel a 
programmal az volt a célunk, hogy megemlékezzünk mindazokról, akik építőként, 
irányítóként, munkatársként, alkalmazottként, támogatóként vagy társadalmi segítőként 
részt vállaltak Vonyarcvashegy kulturális életének támogatásából. Ezért meghívtunk 
mindenkit, aki e felsorolásba beletartozik; számukra emléklapot és egy üveg 
emlékcímkés bort adtunk át.  
 A szervezőmunka megkezdése előtt sokat beszélgettem azokkal, akik 
ismeretekkel bírnak a kultúra házának létrehozásával és történetével kapcsolatosan. 
Megtudtam, hogy a múlt század első felében is gazdag, tartalmas kulturális élet volt 
Vonyarcvashegyen, mely az ötvenes évek elején helyiséghiánnyal küszködött. Ekkor  
közös erővel megépítették a kultúrotthont. A sok névtelen támogatónak is 
megköszöntük munkáját, hiszen az összefogás szép példája volt ez a ház. 
 Először a helyi pedagógusok vállalták a kultúrház vezetését, 1968-tól azonban 
szakképzett munkatársak irányították és irányítják:   Kovács Mária, Dr. Albert József,   
Gerecs István,  Szalóky Jenő,  Lenthy Csaba s l992-től Illésné Major Julianna. 
 Lehet bármilyen jó vezető valaki, ha nincs mellette egy összetartó, képzett 
csapat, akikkel együtt megvalósíthatja elképzeléseit. Az én csapatom: Csudai Zoltánné  
könyvtáros, Fricz Gézáné adminisztrátor és gondnok, valamint Szekeres Péter a 
szabadtéri színpad gondnoka. S szükséges a jó működéshez egy kulturálisan érzékeny, 
pozitív hozzáállású településvezetés, mely az én vezetői munkám idején segítségünkre 
volt. 
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 Az ünnepségen megemlékeztünk az egykori munkatársakról és a leghűségesebb 
olvasóinkról is. Cséby Géza irodalomtörténész, műfordító ünnepi szónoklata jólesett 
minden kultúrabarát szívének. A kultúra fontossága, s e fontosság felismerése, 
megbecsülése előrevetíti a környezet változásait is. 
  Major Lajos fafaragó készítette el azt az emléktáblát, mely az ünneplő 
intézményt köszönti, s melyet Seffer József polgármester valamint Molnár Ferenc 
alpolgármester leplezett le és koszorúzott meg. Műsorával emelte az összejövetel fényét 
Tolcsvay Béla énekmondó. 
 Erre az ünnepségre a vonyarcvashegyiek közül is sokan eljöttek, s velünk 
ünnepeltek. Köszönet érte. Köszönjük a Deák Ferenc Megyei Könyvtár emlékplakettjét, 
s az igazgató Kiss Gábor bíztató szavait. A keszthelyi Goldmark Károly Művelődési 
Központ igazgatójának, Cséby Gézának köszönjük a versesköteteket, a gyenesdiási 
József Attila Könyvtár vezetőjének, Hársfalvy Györgynek és a keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtárnak az ajándékot, melyet  könyvtárunk dekorálására használunk fel.  S 
egyúttal köszönet mindazoknak is, akik bármilyen módon a vonyarcvashegyi kultúra 
támogatását szívügyüknek tarják.   
 A programot meghitt hangulatú, vidám beszélgetés és emlékezés követte, s ezt 
követően  jó érzéssel távozott mindenki. 
 A rendezvénysorozat megvalósítását a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatta, melyet ezúton is köszönünk. 
 

* 
  Az ötven éves múlt kötelez bennünket. Kötelez arra, hogy folytassuk a 
helyi ismeretátadást s -szerzést, a közösségformálást, a szabadidő hasznos eltöltésének 
biztosítását. A társadalmi közeg, melyben dolgozunk egyre változik. A gazdasági élet 
változása, hazánk EU-s csatlakozása új feladatokat, távlatokat nyitottak és nyitnak meg 
előttünk. A kulcsszó azonban az összefogás és az önzetlenség. Ennek a képviseletét az 
önkormányzat támogatásával intézményünk vállalja fel, hozzásegítve az 
érvényesüléshez a helyi embereket és az általuk alkotott közösségeket is. 
 
 
        Illésné Major Julianna 
         igazgató 
 
 

 
A vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár épülete 




