
Resznek község 308 fõs település, Zala
megye nyugati részén, a szlovén-magyar
határ közelében található. Közúton Lenti-
tõl tíz kilométerre, a vasútállomást jelen-
tõ Rédicstõl hét kilométerre északra van.
Elsõ említése 1282-bõl ered, ekkor
Rezmuc névalakban jelent meg. A szó
szláv eredetû. Az õsi zalai település ki-
alakulásában a fontos útvonalak közelsé-
ge is szerepet játszhatott. A község és
környéke sok nemesi család birtokában
volt az elmúlt századokban: tulajdonosa-
ik voltak a Reznekiek, az Egerváriak, a
Kanizsaiak, a Nádasdyak stb. Turisztikai
látványossága a Tauber-kastély.

Lakói fõleg mezõgazdasági tevékeny-
séget folytattak. Eredményesen mûkö-
dött a fûzfafeldolgozó. A múlt század vé-
gétõl folyamatosan csökkent a népesség.

A település több más községgel együtt
a rédicsi körjegyzõséghez és a Lenti kis-
térséghez tartozik. Korábban iskolája és
óvodája is volt, amelyek a környezõ köz-
ségek gyerekeit is befogadták. Iskolája
megszûnt, a gyerekek Rédicsre, illetve
Lentibe járnak.

A községi könyvtárat régebben a mû-
velõdési házban látogathatták az érdeklõ-
dõk. Az iskola 2001-es megszûnésével
költöztették át az egyik hatvan négyzet-
méteres tanterembe. A másik tantermet
modern kiállítótérré alakították, a harma-
dik pedig az ifjúság közösségi színtere. 
A településen mûvelõdési ház is mûkö-
dik, tartalommal megtöltve. Nagyon

színvonalas és sikeres a Teke Klub Egye-
sület mûködése, hiszen a Nyugat-dunán-
túli Régió NB II-es csapata. Az egyesü-
letre ráépítik a közéletet is, amelybe 
belefér a hagyományos kulturális tevé-
kenység: például tollfosztás, pávakör
mûködtetése, parasztolimpia, disznóvá-
gás stb. A rendezvények látogatóinak a
száma meghaladja az ezer fõt. Szabad-
idõparkjukban számos nyári mulatságot
tartanak.

A könyvtár állománya kétezer-kétszáz
dokumentumból áll, ötven regisztrált ol-
vasóval. A könyvtár megtalálását eligazí-
tó táblákkal oldották meg, amelyek a 
település több pontján is láthatók. A he-
lyiség esztétikus, tiszta, gázzal fûtött. 
A tavalyi évben több mint ezer kötetet se-
lejteztek tartalmi elavulás és formai ron-
gálódás miatt, amelyeket kiárusítottak. 
A gyûjtemény két részbõl áll. Különvá-
lasztották az iskolai és az óvodai állo-
mányt, az ezerkétszáz dokumentum a 
helyiség végében van elkülönítve, nem
vonták össze a község régi saját állomá-
nyával, sem a mozgókönyvtári dokumen-
tumokkal, de ugyanúgy rendelkezésére
áll az olvasóknak. A szabadpolcon lévõ
dokumentumokat kilenc darab négy-, il-
letve hatpolcos, egyoldalas könyvállvá-
nyon, négy darab négypolcos, kétoldalas
könyvállványon és nyolc darab kétolda-
las, hatpolcos állványon helyezték el. 
A polcokat a fal mellett, illetve beúsztat-
va állították fel. Az olvasótermi férõhe-
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lyek száma kielégítõ. A természetes meg-
világítást nyolc kétszárnyú ablak bizto-
sítja, a mesterséges megvilágítást hat jó
minõségû neonfényes armatúrával oldot-
ták meg. A helyiségben hat számítógép
van interneteléréssel, belsõ hálózatba
kötve. Technikai ellátottsága kiemelke-
dõ, mert az iskolától számos eszközt
„megörököltek”. Nyitva tartása heti hat
óra, de a fiatalok napi programjai miatt a
könyvtár és az internethasználat is ren-
delkezésükre áll a könyvtáros felügyele-
tével.

A képviselõ-testületi határozat értel-
mében 2008-tól csatlakoztak a mozgó-
könyvtári ellátáshoz, szolgáltatójuk a
Lenti Városi Könyvtár. A megállapodást
a Lenti Kistérség Többcélú Társulás,
másrészrõl a Lenti Városi Könyvtár mint
szolgáltató, harmadrészrõl pedig Resz-
nek Község Önkormányzata mint szol-
gáltatást igénybe vevõ kötötte. Az ösz-
szegbõl a szolgáltató huszonöt százalékot
fordíthat dologi és felhalmozási kia-
dásokra, valamint dokumentumok be-
szerzésére. Az ötven szolgáltatóhely
dokumentumait a TEXTLIB integrált
könyvtári rendszer segítségével veszik
állományba és tartják nyilván. A telepü-
lések közül egyik sem vásárolta meg a
munkaállomás programot. A hálózatgon-
dozó könyvtárosok évi négy alkalommal
szállítanak ki új dokumentumokat, alkal-
manként harminc-negyven darabot. 
A nem könyvjellegû dokumentumokat
csak a DVD-k jelentik. A választékot a
korábban beszerzett dokumentumok 
települések közötti cseréjével bõvítik.
Három idõszaki kiadvány jár a szolgál-
tatóhelynek.

A könyvtáros, Orsós Ferenc, a Janus
Pannonius Tudományegyetem andragó-

giai szakát végezte el. A képzés során fél
éven keresztül könyvtári ismereteket is
elsajátíthatott. 2010 óta könyvtárosa a te-
lepülésnek, de a rendezvények elõkészí-
tésében, lebonyolításában is részt vállal.
Magas színvonalon szervezi a közösségi
életet a településen. Munkáját megbízási
díjas mûvelõdésszervezõ segíti.

A falu kulturális életének szervezésé-
ben a polgármester, a képviselõ-testület
és a szakemberek tenni akarása adott.
Egy ilyen kis település példaértékû lehet
más közösségeknek is.

Köszönet Fenyvesi Attila kanizsai kol-
légának a beás fordításért. ■
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Resznek Zala megye nyugati részén, a

szlovén–magyar határ közelében fek-

võ község. Közúton Lentitõl mintegy

10 kilométerre, a vasútállomását jelen-

tõ Rédicstõl 7 kilométerre északra van.

Elsõ említése 1282-bõl ered: ekkor a

Rezmuc névalakban jelent meg. A szó

szláv eredetû, mint helységnév, a

szerb-horvát nyelvben is megtalálható.

Névalakja itt Resnik. Az õsi zalai tele-

pülés kialakulásában a fontos útvona-

lak közelsége szerepet játszhatott.

1325-ben és 1342-ben már templomát

is említik Szent Kereszt-templomként.

A mocsaras területek átjáróinak védel-

mére egy kisebb megerõsített palánk

váracska állt, jelentõsége azonban még

a török idõk elõtt eltûnik. Késõbb a fa-

lu több nemesi család kezében van, a

legnagyobb egy évszázad múltán is a

Bernáth család volt, akik egy szép kas-

télyt is emeltek birtokukon.

Forrás: utazom.com



Janikovszky Éva vándorkiállítás és
rajzkiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárban

Janikovszky Éva életét és munkásságát be-
mutató vándorkiállítás és a „Ha én felnõtt
volnék” rajzpályázat legjobb hetven rajzából
készített tárlat nyílt meg 2013. május 15-én a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtárában. 

Ebben az évben, az írónõ halálának tize-
dik évfordulója alkalmából, országszerte
számos programot szervez az életmûvét gon-
dozó Móra Kiadó. Az általuk létrehozott
vándorkiállításon megtalálhatók az írónõ ke-
vésbé ismert fotói, írógépe, díjai, gyerekkori
naplóinak részletei, a Janikovszky Éva Ala-
pítvány által adható irodalmi díj, valamint a
Bertalan és Barnabás címû mûvébõl készült
bábelõadás kellékei, az Égigérõ fû címû
filmmel és a Pesti Magyar Színház által 2013
áprilisában színpadra állított produkció szín-
padmakettjével, valamint ezek fotóival. A lá-
togatók húszperces filmet láthatnak, amely
az írónõ életével kapcsolatos fotókat, riport-
részleteket, illetve az MTV által ritkán su-
gárzott animációs filmrészleteket tartalmaz-
za. A kiállításra érkezõ iskolai csoportok
számára foglalkoztató füzet segíti a téma fel-
dolgozását.

A Móra Kiadó által meghirdetett, öt–tíz
éves gyerekeknek szóló, „Ha én felnõtt vol-
nék” címû rajzpályázat 2013. március 
31-én zárult. A szakmai zsûri és a közönség
által legjobbnak ítélt rajzokból hetvenet mu-
tatnak be a központi könyvtár kisgalériájá-
ban. A kiállított rajzok alkotóinak névsora a
Móra Kiadó honlapján (mora.hu) és
Facebook-oldalán érhetõ el.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2013.
március 25. és április 25. között immár tize-
dik alkalommal hirdette meg a Janikovszky
Éva meseíró-pályázatot „Az úgy volt…”
címmel, melyre 1200 pályamû érkezett. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre 2013. május
31-én kerül sor a központi könyvtárban. 
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