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Szűcs Julianna 

 

 

Tele-téka 

Könyvtár – információs központ – teleház 
 

Vajon melyik sorrend a jó? És kell-e sorrendet meghatározni, felállítani? 

Aki hozzánk tér be, hova jön, a könyvtárba talán, a teleházba vagy információs 

központba? Fontos-e ez? 

A használónak talán nem, neki az a lényeg, hogy amiért jött, azt megkapja, s 

olyan színvonalon, amelyet elvár. 

  Akkor kinek fontos az elnevezés?  

Nekünk, akik működtetjük az intézményt mint könyvtárat, teleházat, és 

információs központot?  

Azt hiszem nekünk is az a lényeg, hogy látogatóink, használóink 

megelégedésére végezzük dolgunkat a tőlünk elvárható legmagasabb 

színvonalon.   

Ma, a 21. században, amikor a tudás alapú társadalom a cél, információs 

szupersztrádákról beszélünk, világhálózaton közlekedünk, gyakran 

megfeledkezünk egy fontos láncszemről, amely nélkül mindez nem létezik, ez 

pedig az olvasás, az olvasni tudás, a gondolkodás. Azt, hogy ezután milyen 

forradalmian új technikák jönnek még, belátni sem tudjuk, de a gondolkodás, 

az olvasás és írás képessége amíg ember él, mindig alapvető fontosságú lesz.  

Változóban van világunk, és olyan ütemű a változás sebessége, hogy 

egy emberélet alatt lépünk akkorát, mint korábban egy ezredév alatt.  

De valahonnan azért elindultunk, és az emberiség fejlődésében volt egy olyan 

pont, amely mérföldkőnek számít ma is: a verbális kommunikáció, majd az 

írásbeliség kialakulása, amely azt a hatalmas méretű fejlődést elindította, amely 

nélkül a tudomány nem fejlődhetne ilyen mértékben.  

Az emberi agy nem képes mindazt tárolni, amelyet a világon eddig 

megjelent könyvekben felhalmoztak. De a felhalmozásnak is különböző módjai 

és lehetőségei vannak. A könyvek ma már nagy helyet foglalnak el, de egy 

lexikonsorozatnyi anyag elfér egyetlen kis CD-ROM-on, amelynek a tárolása, s 

ami a legfontosabb, a használata százszor könnyebb, mint a több kilogrammos 

lexikon köteteké, és gyorsabb. Időt, fáradtságot, energiát takarítunk meg. 

A számítástechnikáé, az informatikáé a jövő, s az internetes kapcsolaté, 

amellyel a világ bármely pontjáról – ahova személyesen nem juthatunk el soha 

- megtudható mindaz, amire szükségünk van. 
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Mi is valójában a könyvtár és mi a teleház? Hogyan kapcsolódnak össze, 

és miben különböznek egymástól, s hogyan lehet mindezt egy helyen együtt 

úgy működtetni, hogy egyik terület se kerüljön háttérbe? 

A teleház megnyitását megelőzően már volt a könyvtárnak számítógépe, 

internet kapcsolata. 1990 januárjában jelent meg az első Mórahalmi Körkép, 

amelynek a szerkesztését a könyvtárban végezték, s a könyvtári feladatok 

mellett megjelentek olyan szolgáltatások, amelyek nem tartoztak közvetlenül a 

hagyományos könyvtári feladatokhoz. Eközben a könyvtári munka is alakult, 

fejlődött ország- és világszerte, s ezek az ókortól létező intézmények nem hogy 

nem avultak el, de mind nagyobb szükség van rájuk, s olyan átalakuláson 

mennek keresztül, mint maga a környező világ. A számítástechnika és 

informatika korában már nem működhetnek internet kapcsolat nélkül magukra 

valamit is adó könyvtárak. Az információszolgáltatás sem csak a hagyományos 

módon történik, szerepet kap a gyorsaság, a használhatóság.  

Már nem csak a tudomány fellegvárai, hanem információszolgáltatók, amelybe 

beletartoznak a közhasznú információk is, amelyek  mindennapi életünket 

teszik könnyebben szervezhetővé.  

Ezt fejleszti tovább a teleház azzal, hogy egy olyan intézménytípust hoz 

létre, amely egyesíti magában mindazokat a szolgáltatásokat, funkciókat, 

amelyeket nagyobb városokban több intézmény végez. Kis településeken pedig 

egyetlen helyen hozzá lehet jutni minden olyan segítséghez, lehetőséghez, 

amelyhez eddig csak hivatalokban, közintézményekben lehetett.  A teleház 

egyfajta nyitott, mindenki számára elérhető szolgálatot jelent, legyen szó 

ügyintézésről, szakdolgozat-írásról, szövegszerkesztésről, klubprogramokról, 

társadalmi, közösségi életről.  

Olyan ez az intézmény szolgáltatásaiban, mint egy nagy bevásárló 

központ, ahol szinte minden kapható. Ha kell, lelki segély, ha kell, egy kis 

testkultúra, ha kell, akkor fénymásolás, de lehetőség van az elmélyült 

tudományos munkára is. Nincs ebben semmi új, csupán annyi, hogy ez most 

egy „menő”, divatos szolgáltatási forma lett, amelyet országosan is sokszorta 

nagyobb támogatásban részesítenek egyes minisztériumok. Szerepet kaptak a 

teleház fejlesztésben a különböző üzleti érdekeltségek, és erősebb lobby 

tevékenységet tudnak kifejteni, mint a már jól bevált közgyűjteményi és 

közművelődési intézmények, s azok ágazati irányítói.  

Kell a fiatalos lendület, s úgy tűnik, a teleházakban ez meg is van. A 

könyvtárakban is ott szunnyad az erő, csak kicsit jobban neki kell gyürkőzni.  

Nem feltétlenül a harcnak, hanem a közös munkának.  

 

Nem lehetünk olyan pesszimisták mint Tőzsér Árpád:  
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„Megroskad az ezredvég máglyaként, 

hunyó parazsán a könyv: a mese, 

a belőlünk kinyúló képzelet,  

a létünk’ meghaladó szenvedély, 

szerelem, bűn, bűntudat hamvadoz – 

Mindaz, ami a könyv oldalain,  

a sorok számtalan létrafokán 

egykor mítoszokká magasodott, 

s szinte menny-egünkként fungált soká’, 

hulladék most a világ térein.” 

(Tőzsér Árpád: Ezredvégi sorok a könyvről) 

 

Hívhatunk egy intézményt információs központnak, beszélhetünk 

„intelligens településekről”, vagy tudás alapú társadalmakról, lehet egy 

világban a technika bármilyen fejlett, olvasni - remélem még sokáig  - 

könyvből  tanulunk. Az írott szónak jelentősége volt, van és lesz. A könyvek a 

kultúrát, a műveltséget, a tudást hordozzák, s különösen fontos ez most, az 

olvasás éve alkalmával.  A könyvek a barátaink voltak és lesznek. Az olvasás 

egyfajta társas kapcsolat a könyvvel.  

A tudományos munkához  kellenek azok a segédeszközök,  amelyek 

gyors információt adnak, de szükség van az írott dokumentumokra is, és arra az 

emberre, aki ezek között jól el tud igazodni. Megfelelő rendszerelvűség, 

rendszerszemlélet jellemzi, és birtokában van azoknak az ismereteknek, 

amelyekkel a megfelelő információk elérhetők, és segíteni tud a felfoghatatlan 

mennyiségű ismeretanyagban eligazodni, amely lehet hagyományos és 

korszerű, s lehet elektronikus információhordozókon is. Gyors 

információszolgáltatás nem létezik szakmai ismeretek és műveltség nélkül, 

számítógépes szolgáltatás a betűk, az olvasás ismerete nélkül. 

 

Gyermekkorunk „mesélt” történeteit, meséskönyveink magunk olvasta 

meséit nem pótolják sem a rajzfilmek, sem a készen kapott videofilmek. Az 

igazi kapcsolatot ember és ember között a beszélt nyelv, az írott szó, a 

gesztusok, a szeretetteljes megnyilatkozások adják. Ezt soha, semmilyen gép 

nem pótolhatja. Az ember gondolkodó, érző lény, pszichéje, lelke, azonossága 

van. Lehetnek gondolkodó gépek, de magát az embert a maga teljességével és 

tökéletlenségével nem helyettesítheti a legtökéletesebben megalkotott 

gondolkodó, cselekvő gép sem. 

A gépek működtetéséhez is az ember kell, aki használja, aki irányítja, aki 

gondozza, ápolja, mint ahogy a tudás is csak akkor lesz értékes és maradandó, 

ha ápolják, gondozzák, fejlesztik, felújítják. Ezt a tudást lehet a 

számítástechnika segítségével is ápolni, gondozni, felújítani. Az alapja ennek a 
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számítástechnikai kultúrának is a gondolat, amely ölthet sokféle formát, de a 

valósághoz a nyelv segítségével kapcsolódik, egységei a szavak, amelyek 

lehetnek beszéltek és írottak,  a gondolatok közlésének eszközei.  

 

Szavak, szavak, szavak, ünnepélyesek, kedvesek, szigorúak, amilyen éppen 

kell. 

  

„ Jó olvasó, ki ülsz a lámpa mellett, 

akárcsak én itt, most rád gondolok, 

s akármi vagy, versekkel ünnepellek. 

Látom fejed, figyelmes homlokod.” 

 

írja Kosztolányi Dezső „Egy kézre vágyom” c. versében. S mi is így ünnepeljük 

az olvasót. Az olvasót, aki nélkül nincs könyvtár. A könyvtárat, amely nélkül 

nincs tudás, mely megalkotja azokat a gépeket, amely a világot hozza 

otthonunkba, házunkba, teli lesz vele a ház, s ha jól dolgozunk, könyvtárunkban 

lesz olvasókkal, használókkal „tele” a ház.  Ha a gondolatot folytatom, a 

szolgáltatások sokszínűségétől lesz egy épület, egy intézmény  „TELEHÁZ”. 

Tele a ház ismerettel, információval, információs technikákkal, melyek 

használat közben tudássá alakulnak, s lehetőségekké, amelyekkel élni lehet és 

kell.  

De mindehhez nélkülözhetetlen a (ki)szolgáló személyzet, a könyvtáros, 

az informatikus, az EMBER, aki segít eligazodni a „korlátlan lehetőségek” 

birodalmában. Mert a tudásnak, a műveltségnek nincsenek határai, világunk 

egyre tágul, s nekünk kell hozzá felnőni, hogy mit és mire használunk, hogy 

agyunkban, szívünkben, kezünkben mivé válik a gondolat.  
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M Ű H E L Y 

 

Bodrits István         

 

 

A szentesi példa 

Helyismereti vallomásirodalom 

 

A vallomásirodalom, emlékirat, memoár, önéletírás, napló mint műfaj 

jellegzetes helyet foglal el az irodalom és történelem határterületén. Faragó Éva 

írja A magyar memoárirodalom 1945-1980 című bibliográfiájában (Bp., 1983.): 

„Forrás- és dokumentumértékét tekintve mind nagyobb jelentőséget kap a 

történettudományi, irodalomtudományi, szociológiai, szociográfiai, néprajzi 

kutatásban. Szerepe felbecsülhetetlen a nemzeti önismeret, a józan önbecsülés, 

a nemzettudat, a korszerű történelemszemlélet kialakításában.” A Benedek 

Marcell főszerkesztésében megjelent Magyar irodalmi lexikon (1-3. k. Bp., 

1963-1965) szerint műfajilag a napló és történetírás között elhelyezkedő, a 

szerző személyes élményeiről beszámoló írói mű, melyben az író azokkal az 

eseményekkel foglalkozik, melyeknek részese vagy tanúja volt. E műfaj első 

híres példái — Xenophon, Julius Caesar és Szent Ágoston művei — az ókorban 

keletkeztek. Különös jelentőségre tett szert a műfaj a francia irodalomban: 

kiemelkednek Saint-Simon és Napóleon emlékiratai. A magyar 

memoárirodalom első virágkora a 17. századi Erdélyben, a második a 19. 

század utolsó évtizedeiben bontakozott ki. A legértékesebb magyar 

emlékiratok: Kemény János és Bethlen Miklós önéletírása, II. Rákóczi Ferenc 

emlékiratai, Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete, Déryné visszaemlékezései, 

Kossuth Lajos Irataim az emigrációból, Pulszky Ferenc Életem és korom. 

Születtek gyűjteményes művek, vallomások a hazáról vagy egy-egy szerző 

tollából a szülőföldről, de az egy településhez kapcsolódó, közösségi, 

elsősorban nem a vallásos irodalomba vagy a szépirodalomba tartozó 

vallomásirodalom mint műfaj kevéssé volt ismeretes a magyar olvasó előtt. 

A helyismereti memoárirodalom közösségi műfajának szellemi atyja 

Péter László lett, amikor a Somogyi-könyvtári Műhely 1983/2-3. összevont 

számában jelentette meg a Vallomások Szegedről címmel gyűjteményét, 

amelyben csaknem száz Szegedről elszármazottat szólaltatott meg  a szerette 

Város iránti kapcsolatairól. Ennek mintájára 1990-ben könyv formájában látott 

napvilágot Vallomások Szentesről címet viselő kötetem, szintén az 

elszármazottak emlékezéseit egybegyűjtő vallomásfüzér. A műfaj újraéledését 
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Tandi Lajos a Szeged című folyóirat főszerkesztője szolgáltatta, amikor a lap 

1999. decemberi számában — folytatva Péter László kezdeményezését — 

megjelentette Szegediek Szegedről címmel 150 Szegeden élő, alkotó polgár 

ezredvégi vallomását. Előtte, már 1998 őszén elhatároztam, hogy az évszázad 

alkonyán összegyűjtöm, és szép kivitelű könyvben közzéteszem a Kurca-parti 

vallomásokat. „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

E szállóigévé vált mondat Tamási Áron életművének művészi és etikai 

foglalata. Szűkebb pátriánkról, az otthonról, Szentesről faggattam a századvég 

alkonyán ez alkalommal a Szentesen élő, alkotó kortársainkat Ady Endre A 

Tisza-parton című verse utolsó sorának átalakításával, A Kurca-parton mit 

keresek?  E kérdés köré csoportosítva vallomásaikat. Az évezredtől és 

évszázadtól búcsúzó kötetembe részben körlevélre kapott írásos válaszokkal, 

részben interjúkkal gyűjtöttem össze az emlékezéseket. Az általam összeállított 

névsort – kérésemre – kiegészítette egy-egy működési terület idősebb, nálam 

bölcsebb képviselője. Az anyaggyűjtést ez év februárjában kezdtem, és 

augusztus végén fejeztem be. A 270 körlevélre beérkezett 144 írás páratlan 

vallomásfüzért alkot. Az anyaggyűjtés során a családi archívumokból előkerült, 

digitalizált, több mint ötszáz fotó, dokumentum a városi könyvtár helyismereti 

gyűjteményét gazdagítja. 

 

A szentesi Városi Könyvtár KHT kölcsönző részlege 

 

      A személyes hangú pályaképekből, emlékezésekből, a maradandó 

élményeket rögzítő írásokból megelevenedik Szentes egykori képe, 

fölidéződnek életsorsok, hangulatok, szerelmek és tragédiák, a város huszadik 

századi históriája. Az évszázadok során Szentest többször elpusztították. 1760. 

április 7-én tűzvész martalékává vált; leégett a városháza is, benne a régi 

iratokkal, megsemmisült a város múltja, emlékezete. E gyűjteményes 
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memoárkötet Szentes polgárainak emlékezetét gyűjti egybe, mutatja föl a 

jelennek, és őrzi meg az utókor számára. 

    Emlékek nélkül a nemzet híre csak árnyék – írta Vörösmarty Mihály 

1840 táján. A kereszténység kétezer éves és a magyar államalapítás ezer éves 

ünnepén  két menedzseremmel és társkiadóimmal, Makra Zoltánnal és dr. 

Molnár Gyulával ezzel az emlékkötettel tisztelgünk a város és polgárai előtt. 

 

 

 

Mátó Erzsébet 

 

 

Internethasználati szokások a makói József Attila  

Városi Könyvtárban 

 
A makói József Attila Városi Könyvtárba 1993-ban került az első 

számítógép, amelyen már internetkapcsolat volt. Akkoriban a Szegedi 

Tudományegyetemen keresztül modemmel kapcsolódtunk a világhálóra. A 

könyvtárhasználók részéről még csak gyér érdeklődés mutatkozott ez iránt a 

szolgáltatás iránt, elsősorban a könyvtárosok voltak azok, akik már akkor is 

használták. A könyvtár pályázatok útján az évek során több számítógépre tett 

szert, s 1997-ben kialakítottuk belső hálózatunkat. Ebben az évben építették ki 

a városi internethálózatot is, és az önkormányzat jóvoltából mi is ingyenesen 

kapcsolódhattunk rá. Ekkorra már tömeges igény jelentkezett a 

könyvtárhasználók részéről az internet iránt. Kialakítottuk számítógépes 

olvasótermünket, ahol 7 db számítógép áll a látogatók rendelkezésére. 

A használat feltétele a könyvtári beiratkozás, s azért, hogy minél többen 

használhassák a gépeket, azt a korlátozást vezettük be, hogy az első óra 

ingyenes, minden továbbiért 300,- Ft-ot kell fizetni. Ezzel az intézkedéssel nem 

a könyvtár bevételeit akartuk emelni, hanem a minél szélesebb hozzáférést 

kívántuk biztosítani. A számítógépekre személyesen vagy telefonon lehet 

bejelentkezni arra a napra illetve a következőre.  Ez a munkamenet jelentős 

adminisztrációt jelent a könyvtárosok számára, de az eltelt idő tapasztalata 

alapján működőképes. 

2001 októberében kérdőíveket osztogattunk ki a felnőtt könyvtárban az 

internetezők között, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy kik és mire használják a 

világhálót, illetve, hogy meg vannak-e elégedve a könyvtárnak ezzel a 

szolgáltatásával.  
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A kérdőíveket 69-en töltötték ki, ez a szám talán első pillanatra 

kevésnek tűnhet, de a kérdőívekből kiderül, hogy a megkérdezettek közel 40 

%-a naponta igénybe veszi ezt a szolgáltatást. A vizsgált időszakban több férfi 

(63,7 %), mint nő internetezett.  

Életkor szerinti megoszlást tekintve a látogatók nagy többsége a 18-30 közötti 

korosztályból kerül ki (53,6 %), a második helyen a 14-18 év közöttiek vannak 

26,0 %-kal. 

Ha az iskolai végzettséget nézzük, akkor az internetezők 27,6 %-a rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel, 36,2 %-uk középfokú végzettséggel.  

Az összes használó 33,3 %-a középiskolai tanuló, 23,1 %-a szellemi dolgozó, 

11,5 %-a felsőoktatási hallgató. Figyelemre méltó a munkanélküliek aránya, 

14,4 %. 

A megkérdezettek több mint felének van otthon is számítógépe (52,1 %). 

Arra a kérdésre, hogy használ-e a munkahelyén számítógépet, 59,4 % 

válaszolta azt, hogy igen. 

A válaszolók közel fele (47,9 %) a könyvtáron kívül nem vesz igénybe más 

internetszolgáltató helyet. 

A megkérdezettek 39,1 %-a naponta, 37,6 %-a hetente többször, 13,0 %-a 

hetente használja a világhálót. Ennek alapján látható, hogy kialakult egy un. 

„internetező törzsgárda”, akik rendszeresen, gyakran megfordulnak a 

könyvtárban ezzel a céllal.  

A legtöbben levelezésre (48 %), böngészésre (44 %) veszik igénybe a 

világhálót, 10 % játékra. A válaszolók 26 %-a csak a levelezés miatt int 

ernetezik. 

 

A makói Hagymaház 
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A megkérdezettek több mint fele (65,2%) elégedett a könyvtár 

internetszolgáltatásával. Az elégedetlenek leginkább a lassúságot jelölték meg 

fő oknak.  

A válaszolók többsége akkor is igénybe venné ezt a szolgáltatást, ha azért 

térítési díjat kellene fizetni. Arra a kérdésre, hogy mekkora összeget fizetne erre 

a célra, legtöbben a 100-150 Ft/óra díjat illetve a 100 Ft alatti összeget jelölték 

meg. 

 

A javaslatok között leginkább az szerepel, hogy a könyvtár korszerűsítse 

a gépeket, hogy gyorsabban működjenek, s akkor térítésessé is lehetne tenni ezt 

a szolgáltatást.  

Az Informatikai Kormánybiztosság pályázatán a könyvtár 6 db korszerű 

multimédiás gépet nyert, melyekkel a 2002. év elején lecseréli a most 

meglévőket, így jelentősen javul az internetszolgáltatás minősége a 

könyvtárban. A használatért a továbbiakban sem kívánunk díjat szedni. 

 

 

 

Bajusz Jánosné 

 

 Könyvtárosi besorolások, bérek, jövedelmek  

2000 májusában Csongrád megyében 

 

A közalkalmazotti törvény életbelépése óta nem vizsgáltuk a megye 

közművelődési könyvtáraiban dolgozó kollégák bérhelyzetét. Sokáig minden 

közalkalmazott a munkaköréhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, 

szakképzettség és a közalkalmazotti területen eltöltött évei alapján 

megállapított besorolási osztályban, fokozatban azonos illetményben részesült. 

A változást az 1999. év jelentette, amikor a parlament nem emelte a bértábla 

alapösszegét, csak az óvodákban, oktatási-nevelési intézményekben, 

pedagógiai, szakmai munkakört ellátó dolgozók kaptak 16 %-os fejlesztést, és 

szeptembertől plusz + 3 % -ot. A legtöbb önkormányzat tavaly, a befagyasztott 

bértáblát korrigálta ugyan a többi közalkalmazottnál is, de kisebb mértékű, 5-13 

%-os béremelést adott, melyet minden önkormányzatnak helyben kellett 

kigazdálkodni. Igaz, ez a legtöbb esetben csak annyit jelentett, hogy a bérek 

reálértéke nem csökkent. 2000-ben 8.25 %-os általános emelést szavazott meg 

a parlament az 1998-as bértáblára, melyből garantáltan 5 %-os növekedést 

kaptunk a központi költségvetésből. Ténylegesen ez nem jelentett emelést, 
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mivel ezt a bérnövekedést az önkormányzatok már az előző évben teljesítették. 

Az 1999. évi CXXV. törvény és a 26/2000. Korm. rendelet értelmében pedig 

március 1-jétől a könyvtári szakmai munkakörökben foglalkoztatottak 

illetményét 1.05-ös szakmai szorzóval kellett megemelni. 

 

A helyi bérpolitika következtében a mai bérállapot már nem tükröz 

egységes képet. A májusban kiküldött kérdésekre adott válaszok összegzése 

után a megye közművelődési könyvtáraiban a C, D, E, F, G, H, I fizetési 

osztályba sorolt főfoglalkozású munkatársak végzettségéről, szakképzettségéről 

besorolásáról, bérezéséről, keresetéről a következőket mondhatjuk el. 

A rövid elemzést 207 fő adataiból készítettem, melyből 38-an dolgoznak 

községi, 169-en városi könyvtárban. A községekből csupán 5 főfoglalkozású 

kollégától nem kaptunk visszajelzést, minden városi könyvtárvezető elküldte a 

kért adatokat.  

A könyvtárakban a fent említett besorolási osztályokban a 

foglalkoztatottak 89 %-a nő. Elnőiesedett pálya, a 11%-os férfi munkatárs 

aránya alátámasztja azt a tényt, hogy bizony szakmánk nem az a terület, 

melynek jövedelméből családfenntartói   feladatokat el lehetne látni. 

A szakmai munkakörökben dolgozó 207 kolléga közül 93 főnek 

gimnáziumi ill. szakközépiskolai érettségije van, 94-en végeztek főiskolát és 

20-an egyetemet. Ez az arány az óta megváltozott, már több kolléga van túl a 

sikeres főiskolai, egyetemi államvizsgákon. 

A közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó intézményekben a 

közalkalmazottakat a munkakörök ellátásához jogszabályban előírt iskolai 

végzettség, szakképesítési, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat 

alapján a tíz fizetési osztály (A - J) megfelelő osztályába kellett besorolni.(Az 

1997. évi költségvetésről szóló 1996. évi CXXIV. tv.)  

 

Az összes válaszadóból 16 kollégát soroltak a C fizetési osztályba. Ebbe 

a fizetési osztályba a középiskolai végzettséghez kötött munkakörök tartoznak, 

mint pl. a raktárosi munkakör. A segédkönyvtárosi és könyvtárosi munkakört 

ellátókat nem a C fizetési osztályba kell besorolni, ill. a csak érettségivel 

rendelkezőket nem lehetne könyvtárosi munkakörben alkalmazni. 

75 fő lát el könyvtáros asszisztensi munkakört középfokú szakmai 

végzettséggel, őket a D fizetési osztályba sorolták. 

3 szakalkalmazott van az E fizetési osztályban. Ide a középiskolai végzettséghez 

kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött 

munkakörök tartoznak, mint pl. a segédkönyvtáros. 

54 kolléga van az „új” F fizetési osztályban és 17 fő az 1997. február 1-jét 

megelőzően a kiemelt F osztályban, ahová a főiskolai végzettséget és 

szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakörök sorolandók. 
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20 munkatárs lát el a G fizetési osztályban könyvtárosi munkakört. Ők főiskolai 

szakképesítéssel és a munkakörük betöltéséhez jogszabályban előírt vagy azzal 

egyenértékű vizsgával rendelkeznek. 

14 fő dolgozik egyetemi végzettséghez, szakképzettséghez kötött munkakörben. 

Ők a H fizetési osztályba tartoznak. 

5 főt sorolt munkáltatójuk az I fizetési osztályba, melyben az egyetemi 

szakképzettség mellett a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt 

szakvizsgával, vagy azzal egyenértékű elismert vizsgát igazoló oklevélhez 

kötött munkakört látnak el.  

A végrehajtási rendeletben meghatározott könyvtári szakmai munkakörökben 

foglalkoztatott 207 kolléga többsége rendelkezik megfelelő szakmai 

végzettséggel, a 43 %-os középfokú és 57%-os felsőfokú végzettséggel 

megyénkben  jó a képzettségi arány. 

 

A tíz fizetési osztály további fizetési fokozatokra tagozódik Az egyes 

fizetési osztályok tizennégy fizetési fokozatot tartalmaznak A fizetési fokozatot 

a Kjt 64. §-a alapján, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő alapján kell 

megállapítani. A Kjt 65. §-a alapján pedig a közalkalmazotti jogviszonyban 

töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba kerülünk. 

A 207 fő a közalkalmazotti évei alapján a következő fokozatba tartozik: 

1.sor: fokozat száma, 2. sor: az adott fokozatba tartozó összes kolléga 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

14 14 15 2 23 13 20 19 26 20 20 11 9 1 

 

Kevesebb a munkahelyet változtatók száma, nyugdíjba vonulás, gyes miatt 

vannak leginkább személycserék. Munkában eltöltött éveink alapján kb 50-

50%-os az arány a fiatalabb és az idősebb  korosztály között, 101 fő  közel 

húszéves, 106 fő  húsz év feletti  közalkalmazotti munkaviszonnyal 

rendelkezik.  

A 2000. évi költségvetésről szóló CXXV. törvény alapján a fizetési 

osztályok fizetési fokozatához tartozó illetmények garantált összege március 1-

jétől így alakult a C - I osztályokban: 

 
Fize

tési 

fok
ozat

ok 

C D E F G H I Régi 

F 

Régi 

G 

1. 26400 27700 31700 38200 42200 44900 50100 --- 47500 

2. 27700 29100 33300 40500 44700 47600 53100 --- 48500 

3. 29000 30500 34900 42800 47300 50300 56100 48300 -- 

4. 30300 31900 36500 45100 49800 53000 59100 50700 -- 
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5. 31900 33500 38400 47400 52300 55700 62100 53300 -- 

6. 33500 35200 40300 49700 54900 58400 65100 55500 -- 

7. 35100 36900 42200 52000 57400 61100 68100 58900 63600 

8. 36600 38500 44100 54300 59900 63800 71100 61800 66000 

9. 38200 40200 46000 56600 62500 66500 74100 63400 67500 

10. 39800 41900 47900 58900 65000 69200 77100 65100 -- 

11. 41400 43500 49800 61200 67500 71900 80100 68300 -- 

12. 43000 45200 51700 63400 70100 74600 83100 68600 -- 

13. 44500 46800 53600 66100 73000 77700 86600 69800 -- 

14. 46100 48500 55500 68800 76000 80900 90200 69800 -- 

 

A községi könyvtárosok 34 %-a, 13 fő csak a törvényileg garantált 

illetményt kapja, a többiek a minimum bértétel feletti összeget. Két fő 

alapilletménye kevesebb a minimum összegnél 300,-Ft ill. 900,- Ft-tal. 

A városi könyvtárakban dolgozók 20 % - ának, vagyis 34 főnek nem haladja 

meg a bruttó alapilletménye a garantált összeget, a többiek a bértábla 

minimuma fölötti alapilletményben részesülnek.  

 

A 2/1997. MKM rendelet  2/A§ (1)(2) bekezdése alapján a 

közalkalmazottat szakképesítési pótlék illeti meg. A 38 községi könyvtáros 

közül 10 kolléga lenne jogosult a képesítési rendeletben leírt szakképesítési 

pótlékra, de csak 9 fő jelezte a további szakképesítésért járó 

illetménynövekedést. A városi kollégák közül 50 fő helyett csak 45-en kapnak 

szakképesítési pótlékot. 

A fizetési osztály, fokozat alapján járó illetményen felül a 

közalkalmazott kötelező, illetve adható egyéb illetménypótlékra is jogosult. Pl. 

vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, címek után járó pótlék. (Kjt. 70-73. 

§, 16/1997. Korm. r.) 

A kötelezően járó és adható pótlékot kapja a községi könyvtárosok közül 15 fő, 

vagyis 39 %-uk részesül vezetői, nyelv, területfejlesztési, közösségfejlesztésért 

járó pótlékban. A városi könyvtárosok 40%-a, 69 fő kap kötelező és egyéb 

pótlékot.  

 

„ A közszféra foglalkoztatottjai jövedelmüket tekintve jobbára az 

egyharmad-kétharmados társadalom utóbbi részének szegényebb harmadában 

helyezkednek el. … A KSH adatok alapján 1999-ben a közművelődésben, 

közgyűjteményekben 46512,- Ft volt a nettó átlagkereset, a nemzetgazdaság 

66165,-Ft, a versenyszféra 74741,- Ft-os átlagával szemben.” (SZEF Hírlevél 

2000. május) Pl. 1999. májusában a versenyszférában az italgyártó 

gépkezelőnek bruttó 70100,- Ft, a nyomdaipari gépkezelőnek bruttó 87300,- Ft,  

az építménybádogosnak 70600,- Ft bruttó átlagkeresete volt (Munkaadók 

Lapja, 2000. február) 
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A mi könyvtáros béreink nemcsak az EU tagországaihoz képest vannak 

elmaradva, hanem a többi közalkalmazotti területétől is alacsonyabbak. „ A 

közoktatásban 1999-ben átlagosan 78300,- Ft- ot kerestek a pedagógusok” 

(Délvilág  2000. jún. 5). A szociális ágazatban dolgozóké ennél jóval kevesebb, 

39202 Ft-os nettó átlagbér. 

 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete 

országos szinten végzett egy felmérést a kulturális területen dolgozók 

bérhelyzetéről. A 417 könyvtárban teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkatársak bruttó átlagbére 1999. áprilisában a C fizetési osztályban 39185,- 

Ft, a D fizetési osztályban 39831,- Ft, az E fizetési osztályban 54039,- Ft, az F 

fizetési osztályban 53872,- Ft, a G fizetési osztályban 63633,- Ft, a H fizetési 

osztályban 86144,- Ft, az I fizetési osztályban 102511,- Ft volt. (Érték és Érdek. 

2000. március-június.) 

 

A felsorolt 1999-es országos átlagbérek után nézzük meg, hogy a 

megyében 2000 májusában milyen bruttó átlagkeresetek voltak jellemzőek az 

egyes fizetési osztályokban. 

 
 C  D E  F Régi 

F 

G H  I 

 
Községek 

  
30750 

 
42226 

 
46000 

 
61280 

 
96800 

 
84400 

 
58600 

 

 

Csongrád 

 

 

 

39460 

 

 

 

56007 

 

96300 

 

 

  

 
Hódmezővásár

hely 

 
 

28400 

 
 

41450 

 
 

40200 

 
 

55840 

 
 

 

 
 

84485 

 
 

76666 

 

 

Kistelek 

 

 

 

43500 

 

 

 

69725 

 

 

   

 

Makó 

 

28700 

 

46380 

  

57200 

 

 

 

76500 

  

 

Mindszent 

 

 

 

36050 

  

89450 

    

 

Mórahalom 

 

 

  

46000 

 

67655 

    

 

Szentes 

 

 

 

41505 

  

56805 

  

64793 

  

50100 

 

Szeged 

 

35190 

 

42164 

 

51000 

 

49990 

 

79573 

 

65925 

 

78626 

 

124962 

 

Megye 

 

30760 

 

41591 

 

45800 

 

62661 

 

90891 

 

75220 

 

71297 

 

87531 

 

Ahol a magasabb fizetési osztályban alacsonyabb az átlagbér, mint az előtte lévő osztályban, azzal 

magyarázható, hogy az adott fizetési osztályba tartozó kollégának(knak) kevesebb a 
közalkalmazotti jogviszonya. 
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A 207 kolléga 2000 májusában átlagosan 63297,- Ft-ot keresett! Ha 

összehasonlítjuk a mi átlagbéreinket a KKDSZ reprezentatív felmérésének 

eredményeivel, megállapíthatjuk, hogy a C, E, H, I osztályokban a 2000. évi 

átlagkereseteink nem érik el az előző évi átlagbéreket. 

Amennyiben a minimálbér összege január 1-jétől 40000,- Ft lesz, az A, B, C/1-

10 , a D/1-8, az E/1-5 osztályokban jelentős bérnövekedés lesz. Ha a bértábla 

többi kategóriájában nem lesz hasonló arányú emelés, akkor a 33, 25, 15 éves 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező C, D, E osztályokba sorolt 

munkatársak is hasonló nagyságú jövedelemmel rendelkeznek majd. 

 

A tudásalapú társadalomban az ismeretek, az információ felértékelődik, 

nő az információközvetítők szerepe, felelőssége. Ezzel szemben a 

közgyűjteményekben dolgozók társadalmi, anyagi megbecsülése igen alacsony, 

pedig értékelni kellene a tudást, a tehetséget,  a munkában szerzett 

tapasztalatot, gyakorlatot. Pénzért tudást, tudásért pénzt, melyet a könyvtáros 

jelenleg nem kap meg. 
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M Ó D S Z E R 
 

Oros Sándor 

 

Gépi kölcsönzés a Somogyi-könyvtárban 

 

Könyvtárunk – a szegedi Somogyi-könyvtár – 2001. január 2-val vezette 

be a számítógépes kölcsönzést. Ez azt jelentette, hogy a sok éves kölcsönzési 

gyakorlat szinte teljes egészében megváltozott. Természetesen igyekeztünk az 

olvasók számára minél kevesebb kellemetlenséget okozni, tehát a kölcsönzési 

rendszert, a szabályokat minél kisebb mértékben módosítani, csak annyiban 

amennyi a technikai átállás miatt elengedhetetlen. 

 Kölcsönzési politikánk átszervezéséről az alábbiakban beszélnék. Az 

olvasók ugyanúgy hat dokumentumot kölcsönözhetnek, három hétre, mint ami 

már a sok éves gyakorlat. Igaz, a technika lehetővé tette a számunkra, hogy az 

úgynevezett „rövid kölcsönzéses” – tehát rövid határidejű, egy hét – könyvek 

kölcsönzési idejét is figyelni tudjuk. 

 A nagyobb változások a mi életünkben, munkánkban következtek be. 

Ezen változások bemutatásához azonban szükség van egy rövid 

számítástechnikai kitérőre is. 

A Somogyi-könyvtár a Corvina – régebbi nevén Voyager – Integrált 

Könyvtári Rendszert használja. Ezen belül a mi – kölcsönző könyvtárosok – 

munkánkról a kölcsönzői modul gondoskodik. A rendszer sajátossága, hogy 

egyetemek számára fejlesztették, tervezték, így tartalmaz olyan funkciókat is, 

ami számunkra nem kihasználható, illetve hiányoznak olyan funkciók, amik a 

mi számunkra fontosak lehetnének. 

 A modul alapvetően tartalmaz azonban mindent, ami a megfelelő 

kölcsönzéshez szükséges. Természetesen gondoskodik a három alapvető 

funkcióról: dokumentumok kölcsönzése, visszavétele, a kölcsönzési idő 

meghosszabbítása. Lehetőség van az előjegyzések gépi figyelésére, a könyvek 

esetleges bekérésére, fenntartására, illetve a modul felől zajlik az olvasói 

adatbázis nyilvántartása, építése is. Lehetőséget ad arra is, hogy bizonyos 

módosításokat hajthassunk végre egy-egy könyv tulajdonságain. Ezeket az 

alapfunkciókat a mindennapi munkánkban használjuk is, de ezt a használatot 

egy hosszú előkészítő munka előzte meg. 

 Ez az előkészítő munka is többrétű volt. Egyrészt a technikai 

feltételeket kellett megteremteni, másrészt pedig némi módosításokat 

eszközölni kölcsönzési politikánkban, illetve ezek összehangolása. 
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 A technikai előkészítés is szerteágazó volt. Természetesen szükség 

volt a megfelelő számú számítógép illetve kiegészítők (vonalkód leolvasó, 

egyéb perifériák) beszerzésére, ami a mai gazdasági helyzetben a könyvtárak 

számára köztudottan nehéz feladat, az elfogadható munkakörülmények 

megteremtésére (a pultrendszer átalakítása), a dolgozók átképzésére, 

betanítására, valamint a leghosszabb, s egyik legnehezebb munkafolyamatra, a 

rendszer megfelelő beállítására. Ez csak a rendszeradminisztráció felől 

lehetséges, s természetesen ez már összefügg a másik nagyon fontos előkészítő 

munkával, a kölcsönzési politika újragondolásával, átalakításával. Az előzetes 

feladatokhoz tartozott még természetesen két nagyon hosszadalmas munka is, 

egyrészt a kölcsönözhető állomány gépre vitele – tehát a számítógépes 

katalogizálás –, amely munkafolyamat természetesen a katalogizáló modul felől 

zajlott/lik, de előfeltétele a gépi kölcsönzésnek, illetve hasonlóan komoly 

munka volt az olvasói adatbázis kiépítése is, erre tulajdonképpen azért volt 

szükség, hogy a későbbi, az átállás idejére, munkánkat megkönnyítsük. 

 Említettem már, hogy a kölcsönzési politikánk is módosult némileg. 

Ebből természetesen az olvasók nem sokat tapasztalnak, a könyvtár vezetősége 

igyekezett úgy módosítani, hogy az olvasók jogai ne sérüljenek, a könyvtár 

számára mégis előnyösebb legyen a használat. Mint fentebb írtam, a kölcsönzés 

időtartama nem változott, a gépi kölcsönzés azonban lehetővé tette a 

számunkra, hogy a határidőt pontosabban nyomon tudjuk követni, betartatni. A 

korábbi gyakorlat az volt, hogy az olvasónál lévő dokumentumok kölcsönzési 

határideje azonos volt, azonban most már minden dokumentum külön 

határidővel rendelkezik, automatikusan nem, csak kérésre, s csak maximum két 

alkalommal hosszabbodik. Ezzel kapcsolatosan jelentős változtatás volt a 

késedelmi díjak tekintetében is. A gép lehetővé teszi, hogy ezt 

dokumentumonként, s naponta számítsuk. Ezzel függ össze az olvasók 

figyelmeztetése a lejárt határidőre. Míg korábban ezt hetente egyszer tudtuk 

csak ellenőrizni, s erről értesítőt küldeni (közel 20 000, azaz húszezer olvasóról 

van szó), jelenleg a gép naponta automatikusan legyűjti a késedelmes 

olvasókat, valamint a felszólítót is kinyomtatja. 

Az előkészítés során gondolkodásra adott okot a rendszer azon 

sajátossága, hogy nagy számú olvasótípust tud megkülönböztetni, akikre más-

más kölcsönzési feltételek adottak. Azonban a könyvtár vezetősége úgy döntött, 

hogy mivel ez egy közművelődési könyvtár, ezért a legtöbb olvasó azonos 

elbírálás alá esik, azonos feltételekkel juthat a szükséges dokumentumokhoz. 

A különböző olvasótípusokhoz hasonlóan a rendszer dokumentum 

típusokat is képes megkülönböztetni. Ezekre ugyanúgy beállíthatók más-más 

kölcsönzési feltételek. Ez teszi lehetővé, hogy a könyvtár bevezethette a rövid 

kölcsönzést, ami értelemszerűen az anyagilag is értékesebb, vagy a nagyon 

keresett szakirodalmi könyvekre vonatkozik (művészeti albumok, kis 
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példányszámban meglévő, de kölcsönözhető kézikönyvek stb.). Ezen könyvek 

kölcsönzési határideje nem hosszabbítható. Ezen kívül bizonyos olvasótípusok 

nem kölcsönözhetnek bizonyos típusú könyveket (például óvodás vagy 

általános iskolás gyermek rövid határidejű könyvet). 

 Ezen kölcsönzési feltételek beállítása sok problémával járt, de ezek 

átgondolása, s pontos megfogalmazása elengedhetetlen feltétele volt a 

számítógépes kölcsönzés elindításának. 

 Az előkészítő munkálatok egyik utolsó fázisa volt az olvasók 

felkészítése a változásokra. Ez természetesen szintén hosszadalmas feladat volt, 

s mindannyiunktól sok munkát követelt. A könyvtár vezetősége természetesen 

igyekezett minden fórumon az olvasók tudomására hozni a változásokat. A 

változások pontos megfogalmazása itt is nagyon fontos volt, hiszen a 

mindennapi munkában találkoztunk először olyan problémákkal, amik előre 

kiszámíthatatlanok voltak. A gépi kölcsönzés bevezetése előtt már egy bő 

hónappal elkezdtük figyelmeztetni az olvasókat a változásokra élőszóban, s 

szórólapokon is, valamint a vezetőség más médiumok (sajtó, elektronikussajtó, 

televízió) segítségét is igénybe vették. 

 Az olvasók nagy része – mivel a kölcsönzésüket valójában nem 

befolyásolták a változások, hiszen továbbra is szabadpolcos a kölcsönző 

termünk – tudomásul vette a változásokat, s elfogadta azokat. A legtöbb 

atrocitás a kölcsönzések határidejének a meghosszabbításánál történt, s sajnos – 

tíz hónap után! – történik ma is. Nehezen fogadták el az olvasók, hogy 

maximum kilenc hétig lehet náluk egy-egy dokumentum, illetve, hogy a 

hosszabbításhoz el kell hozniuk a könyveket is. Ezek a változások a könyvtár 

szempontjából érthetőek, hiszen csak így lehet biztosítani, hogy az állomány 

forogjon, a lehető legtöbb olvasóhoz eljusson a szükséges dokumentum.  

A másik olyan pont, ahol a változásokat nehéz volt elfogadtatni, a 

késedelmi díjak kérdése. Ezek – a korábbi gyakorlathoz képest – 

tulajdonképpeni drasztikus emelése, először tiltakozásra késztette az olvasók 

kisebb részét, de aztán elfogadták, s emiatt igyekeznek is betartani a kölcsönzés 

határidejét. Példának elegendő csak néhány adat. Korábban kettő illetve 

háromlépcsős díjrendszerünk volt, ami azt jelentette, hogy a legmagasabb 

fizetendő összeg 515 Ft. volt. Míg most könyvenként 50 Ft-ról indul a díjazás, 

ami hat dokumentumnál már legelső alkalommal is 300 Ft.  

Nagy előny a számunkra – és az olvasók számára is –, hogy a gép 

lehetőséget ad a későbbi fizetésre is, tehát amíg nem töröljük a késedelmi 

díjakat, megőrzi, így az olvasó fizethet akkor, amikor tud. Azonban egy 

bizonyos, a vezetőség által megállapított összeg elérése után, a gép 

automatikusan eltiltja az olvasót a könyvtár használatától a fizetésig. Erről 

természetesen minden esetben tájékoztatjuk őket. 
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 A rendszer nem csak emiatt tiltja le az olvasót. Beállíthatók bizonyos 

letiltások manuálisan is, amennyiben azt a könyvtár úgy ítéli meg, de 

automatikusan letilt két vagy annál több lejárt könyv esetén is, így az olvasó 

nem kölcsönözhet addig, amíg vissza nem szolgáltatja a kölcsönzött 

dokumentumokat.  

 Azonban nem csak az olvasók tilthatók le, hanem – a kölcsönzői 

modul felől! – a könyvek is. Így tudjuk jelölni többek között azt is, ha egy 

könyv egyik példánya elveszett, megrongálódott, így az olvasók tudják, hogy 

az adott példányt valamilyen okból nem tudják kölcsönözni. 

 A gépi kölcsönzés nagy előnye megmutatkozott az előjegyzések 

figyelésében is, erről azonban itt most nem kívánok bővebben szólni. Nagyon 

röviden összefoglalva, a tapasztalat azt mutatja, hogy most valóban tudjuk 

figyelni az előjegyzéseket, s az olvasók általában rövid időn belül meg is 

kapják az igényelt dokumentumot. 

 Összefoglalva az elmúlt közel egy évet, azt kell mondanom, hogy a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a gépi kölcsönzés mind az olvasó, mind a 

könyvtár szempontjából előnyösebb. A megfelelő előkészítés után az átállás is 

gyorsan lezajlott, az olvasók hamar megszokták az új rendszert, s elfogadták 

azt. A kiszolgálás gyors maradt, több könyvhöz, s előbb hozzájutnak mint 

korábban, a keresőgépek segítségével a könyvtárba lépés nélkül is pontos képet 

kapnak arról, hogy az általuk keresett könyv kölcsönözhető-e, sőt ezt akár 

otthonról, munkahelyükről is megtehetik a világháló jóvoltából, hiszen a 

könyvek státusza az OPAC-ban is megjelenik, sőt az Interneten keresztül akár 

azt is megnézhetik, hogy náluk milyen könyv van, mikori lejárattal. 

 Természetesen az átállás folyamata hosszú volt, sőt tart ma is (erre 

legjobb példa, hogy a gépi előjegyzést csak márciustól vezettük be), de a 

kezdeti nehézségeken már túl vagyunk. 

 

 

 

Muresán Orsolya Mária 

 

 

Heuréka! - Megtaláltam! avagy számítógépes  

előjegyzés-figyelés a Somogyi-könyvtárban 
 

A Somogyi-könyvtár 2001. március 1-jétől áttért az előjegyzések 

számítógépes figyelésére. Az eddigi hagyományos, kizárólag kérőlapon 

nyilvántartott előjegyzéseket most már számítógép figyeli. 

Az eddigi gyakorlat a következő volt: az olvasó kitöltötte a kérőlapot a keresett 

könyv adataival, meghatározta, hogy meddig van szüksége rá, és ezt az aktuális 
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emeleten egy dobozban tartottuk. Hetente egyszer átnéztük és körbejártuk a 

polcokat, bejött-e már a keresett dokumentum. Ennek óriási hátránya az volt, 

amikor beérkezett a könyv az adminisztrációba, az olvasó akár újra meg is 

hosszabbíthatta, hiszen az előjegyzés-nyilvántartás az aktuális emeleteken 

történt. Tehát teljesen különválasztódott a két folyamat: az emeleti munkatársak 

nem tudták mikor járt le a kölcsönzési határideje a keresett könyvnek, az 

adminisztráció viszont nem tudta, hogy melyik könyvre tettek előjegyzést. 

Ráadásul a színcsíkos kölcsönzésnél az olvasónál lévő összes dokumentum 

lejárati dátuma minden egyes kölcsönzéskor módosult. Így ezzel a módszerrel 

akár egy teljes évig is az olvasónál lehetett a keresett könyv, nem tudtunk róla 

ill. arról sem, hogy kinél van. 

A jelenlegi új módszerrel a számítógép nem engedi, hogy az előjegyzést kérő 

előtt bárki az adott dokumentumot meghosszabbítsa vagy kikölcsönözze. A 

számítógépes előjegyzés-figyeléssel néhány más szabály is életbe lépett: 

A kérőlapot változatlanul ki kell tölteni azon az emeleten, ahol a kért könyv 

hozzáférhető. A kérőlapon fel kell tüntetni a dokumentum szerzőjét, címét, 

raktári számát, az olvasó nevét, címét, olvasói vonalkódját, a könyv lejárati 

dátumát. Ha a könyvet még nem kölcsönözték ki, akkor státusza 

hozzáférhetőként szerepel.  

 

És itt érkeztünk el a legfőbb problémához. Könyvtárunk csak ez év januárjától 

tért át a könyvek számítógépes kölcsönzésére, így maradtak még olyan kérések 

is, amelyek nem kerültek, nem kerülhettek számítógépre, hiszen akkor még 

nem idultak be ezek a számítógépes szolgáltatások. Az ilyen kérőlapokat 

megőrizzük, időszakosan átnézzük a polcokat, megnézzük az OPAC-ban, hogy 

kikölcsönözték-e már, hol is lehet? Ezeknek a könyveknek a státusza 

"hozzáférhető"-ként szerepel. Természetesen az ilyen státusszal rendelkező 

könyvekre is veszünk fel előjegyzést. A hozzáférhetőség oka többféle lehet: 

nem hozta vissza az olvasó, elveszett az idők folyamán, ellopták, kallódik 

valahol, kötészetben van. Sajnos csak a 2. emeleti kölcsönzőben mintegy 1500 

dokumentumot érint ez a probléma, amit azonban pár hét múlva ki tudunk 

küszöbölni, mert be fogjuk indítani ezt a modult is, így az OPAC-ban már 

"kötészetben" státuszként fognak megjelenni a könyvek. Vannak olyan, 

régebbről visszamaradt előjegyzéseink is, amelyek akár több évesek lehetnek, 

de még nyilvántartjuk, hiszen az olvasó beiratkozott, esetleg még igényelheti a 

kért könyvet. Ezeknek a beszerzésével folyamatosan próbálkozunk, ún. 

dezideráta-listákat készítünk, amelyeket kollégák és könyvkereskedők is 

figyelnek. 

 

Előjegyzések száma 2001. okt. 24-ig 

Számítógéppel figyelt 115 
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Hagyományos módszerrel figyelt 70 

Előjegyzéses-polcon van 45 

Tiltás miatt  szüneteltetett 10 

Nincs az adatbázisban 48 

Összesen: 288 

 

 Csak olyan könyvre tudunk előjegyzést felvenni, amely benne van a 

számítógépes adatbázisunkban, ezen belül pedig, amely a Somogyi-

könyvtár központi épületében található. Ez kizárja tehát a fiókhálózati 

ellátóraktárban és a fiókhálózatban megtalálható könyveket, amelyekre 

nem veszünk fel előjegyzést. Ennek fő oka, hogy a fiókhálózat még nem 

tért át a számítógéppel való kölcsönzésre. 

 Természetesen ugyanarra a könyvre több olvasó is tehet előjegyzést, 

ilyenkor az az olvasó kapja meg először a dokumentumot, aki hamarabb 

előjegyezte. 

 Egy olvasó egyszerre 4 könyvet jegyezhet elő. 

 Előjegyzést csak akkor tudunk felvenni, ha az olvasó nem használja ki 

teljesen a kölcsönzési keretét, nálunk ez 6 könyvet jelent, ilyenkor nem tud 

előjegyeztetni. 

 Akkor sem tud előjegyeztetni az olvasó, ha valamilyen egyéb okból tiltotta 

le a számítógép, pl.: lejárt könyv van nála, tartozása van stb. 

 

Azt, hogy az olvasó eddig mennyi könyvet kölcsönzött ki, az 

adminisztrációban tudják megmondani. Ez elég nagy hátrány, hiszen az olvasó 

előbb az emeleten érdeklődik és csak azután fog lemenni kölcsönözni. Az 

emeleteken azonban kölcsönzői modul hiányában ezt nem tudjuk közölni vele, 

kivéve az 1. emeleten, ahol az internetes OPAC-ban meg tudják nézni.  

Az előjegyzéseket minden reggel levisszük az adminisztrációba, ahol 

számítógépre viszik., így naprakészen tudjuk figyelni a könyveket. Mindig a 

leghamarabb lejárt példányra teszik rá a kérést, tehát nem műre, mint a 

hagyományos módszernél. Ha visszaérkezik a könyv, azonnal "elfogják" és 

kiküldik az értesítést az olvasónak. A könyv ezután 6 munkanapig az ún. 

előjegyzéses-polcon áll, természetesen "hozzáférhető" státusszal. Az előjegyzés 

6 hónapig érvényes, ezután a számítógép automatikusan törli. 

Ha már ennyit beszéltünk az előjegyzésről, szóljunk néhány szót arról, 

hogy voltaképpen mit is jegyeznek elő az olvasók? Az előjegyzési szokások a 

mindenkori mozi, könyv, tévéműsorhoz igazodnak. Amikor Frei Tamás 

bemutatta a közel-keleti, gazdag, mohamedán nők korántsem irigyelhető 

„ezeregyéjszaka” életét, akkor rengetegen keresték Jean Sasson: A fátyol 

mögött, A hercegnő lányai és A királyi fenség című könyveit. Körülbelül 
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mostanában kezd leáldozni az érdeklődés körülötte. Ugyanakkor máris itt van a 

következő őrület: Bridget Jones naplója! Már a mozibemutató előtt is sokan 

keresték, jelenleg álladóan 7-8 előjegyzés van rá. Mivel látogatóink döntő 

hányada egyetemisták és főiskolások köréből kerül ki, színen vannak a 

pedagógiai és történelmi tárgyú előjegyzések is, most például Romsics Ignác: 

Magyarország története a XX. században című munkáját keresik, erre mintegy 

5 olvasó vár. 

Végezetül némi összegzés. Az első olvasói visszajelzések nagyon 

pozitívak, gyorsabban forognak a könyvek, naprakészen tudjuk tájékoztatni 

olvasóinkat a keresett dokumentumok hollétéről, teljesen lehetetlenné vált, 

hogy egy olvasó akár több hónapig „üljön” egy-egy könyvön, természetesen a 

fentebb említett problémák figyelembe vételével.   

 

 

 

Sósné Karácsonyi Mária 

 

Másfél óra Muszorgszkij 

 

2001. szeptember 25-én a Polgármesteri Hivatal, a Bartók Béla 

Művelődési Központ és a Somogyi-könyvtár rendezésében egy Muszorgszkij-

emlékkoncertre került sor a Művelődési Házban, a zeneszerző halálának 120. 

évfordulója alkalmából. Negyedik éve évi három koncertet hallhatunk a Zenei 

Album sorozat keretében, az aktuális évfordulós zeneszerzőre emlékezve. A 

koncertek helyszíne a Somogyi-könyvtár 1. emeleti folyóiratolvasója. Csak 

mikor jelentősebb zongoramű, vagy nagyobb apparátust igénylő előadásról van 

szó, kerül át a Király-Kőnig Péter Zeneiskola, vagy a Bartók Béla Művelődési 

Központ nagytermébe. (Ugyanis a könyvtárnak csak egy pianínója van, ami az 

igazán igényes zongoraműveknél nem tud teljes élvezetet nyújtani.) 

Koncertjeink mindig ingyenesek, és így tudunk az idősebb olvasóknak, 

nyugdíjasoknak, és a diákoknak is elérhető zenei élményt adni. 

Ezek a rendezvények nem csak hagyományos koncertek. A könyvtár 

zeneműtára munkatársainak műsorvezetésével megismerhetjük a zeneszerző 

életrajzát, művészetét, és néhány nagyon emberi epizódot életéből. A cél: a 

művész mellett az embert is megismerni. 

 A rendezvényekhez az önkormányzat biztosítja az anyagi feltételeket, 

és intézi a háttérmunkát. Ez Száz Krisztina nevéhez fűződik. A lebonyolítás a 

mi feladatunk. 
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 Tavasszal egy Kurtág György 75 éves születésnapját köszöntő 

hangverseny volt. Most ősszel Muszorgszkijra emlékeztünk. Ez az összejövetel 

különösen jól sikerült, köszönjük ezt az előadók fantasztikus interpretációjának 

és megszokott közönségünk fogékonyságának is. 

Az „Ötök” legegyénibb hangú, legeredetibb alkotója Muszorgszkij. A 

sok érvényesülési, lelki és anyagi problémája az alkoholizmusba kergette, de ez 

az érzékeny lelkivilág igazán különleges, csodálatos alkotások létrehozására 

tette alkalmassá. 

 Mivel kamarakoncert, szinte házi muzsikálás jellegű ez a rendezvény, 

a műsorszámok is ehhez igazodtak. Hagyományos kamaraműveket 

Muszorgszkij nem írt, így hát a dalirodalom egyedülálló gyöngyszemeivel 

ismerkedhettünk meg. Elsőnek a legkorábbi románcát, a Hol vagy, csillagocska 

című lírai szépségű dalt hallottuk, mely már előremutatott a későbbi oroszos 

stílusú, nemzeti tematikájú művei felé. Szécsi Edit és Tóth Erika ihletett 

tolmácsolása igazán megható volt. 

 Majd három dal következett a gyermekkorát idéző Gyermekszoba 

ciklusból: A babával, Esti ima és az Utazás nádparipán címűek. A művésznő 

csodálatos őszinteséggel és odaadással ábrázolta a naiv, gyermeki lelkivilágot. 

Ez olyannyira meggyőző volt, hogy a közönség egy 5-6 éves tagja hangos 

kacajjal jutalmazta az egyébként orosz nyelven előadott játékos dalocskát. Kell 

ennél nagyobb elismerés? 

 Muszorgszkij karikírozó tehetségének és humorának két példája a 

Kecskebak és a sokak által ismert Bolhadal. Altorjai Tamás magával ragadó 

természetes humorral és zengő orgánumával ragadott el bennünket. 

 Borisz áriája (Borisz Godunov) után megszólalni is nehéz volt. Azt a 

mély lelki válságot, amelyet a gyilkossággal trónra kerülő cár a hatalom súlya 

alatt érez, megdöbbentően keltette életre Altorjai Tamás Tóth Erika kíséretével. 

 Befejezésképpen Muszorgszkij legnépszerűbb művét élvezhettük, az 

Egy kiállítás képeit Maczelka Noémi virtuóz előadásában. Megelevenedtek a 

jól ismert képek, és magával ragadott a zene fergeteges lendülete.  

 A koncerthez a Somogyi-könyvtárban kamarakiállítást rendeztünk a 

zeneszerzőről. A hangverseny idejére a néhány tárlót átköltöztettük a 

Művelődési Központba. A kiállítás különlegessége annak a néhány Hartmann-

képnek a reprodukciója volt (ezek ihlették Muszorgszkijt az Egy kiállítás képei 

megalkotására), amit sikerült felkutatni.  

 Reméljük, ez a kis koncert felkeltette a közönség és az előadók 

érdeklődését Muszorgszkij többi műve iránt is. Miért nem játsszuk, énekeljük 

gyakrabban? Talán majd ezután! 
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Molnár Mária 

 

A dán példa a valóságban, avagy vendégségben Dániában 

 

A Csongrád megyei közművelődési könyvtárosok csoportja kiegészülve 

pécsi, tótkomlósi kollégákkal 1999 decemberében 12 napos dániai tanfolyamon 

vett részt. 

Ennyi lehetne egy tárgyilagos, rövid hír. Ez a mondat minden lényeges 

információt tartalmaz ugyan, de nem adhat és nem ad vissza semmit abból a 

szűk két hétből, melynek részesei lehettünk. 

Szándékunkat, hogy megyénk közművelődési könyvtárosait szeretnénk 

megismertetni a dán valósággal, a dán demokráciával és ebben a 

demokráciában a könyvtárak és könyvtárosok szerepével, jeleztük a kecskeméti 

Dán Kulturális Intézet igazgatójának, Thomas Berntsennek. Érdeklődésünket 

Dánia társadalma és könyvtárai iránt a következők keltették fel: 

- a szaksajtóban olvasható állandó hivatkozások a skandináv, ezen belül a 

dán könyvtári rendszerre, 

- Lene Byrialsen előadása Salgótarjánban, 

- Dániát már megjárt kollégáink beszámolói, 

- más foglalkozású megyebeliek kinti tapasztalatainak ismerete. 

Ezek alapján fölvetődött bennünk, vajon mit tudnak a dánok, amit mi nem? E 

kérdés megválaszolásához gyűjtöttük a tapasztalatokat a két hét alatt. 

A közép-európai, elsősorban volt szocialista államok lakossága 

érdekében a dán külügyminisztérium létrehozta a Demokrácia Alapítványt, 

melynek elsődleges feladata ezen országok állampolgárainak a dán 

demokráciával való megismertetése egy-, illetve kéthetes kurzusokon. 

Miért jó ez nekünk? Megpróbálom ezt  a cikk hátralévő részében leírni a 

program részletesebb bemutatásával. 

És miért jó ez a dánoknak? Ezt bizony megkérdeztük tőlük ottlétünkkor. 

Egy igen egyszerű választ kaptunk. Békét szeretnének Európában és a világon, 

s remélik, az ő példájuk, demokráciájuk, a rendszeres tanulás igénye és 

gyakorlata, ezek követése és eredménye a világot is hozzásegíti a békéhez, 

jóléthez. 

A mi kurzusunk témája: Bibliotekernes rolle i samfundsudviklingen = A 

könyvtárosok szerepe a társadalom fejlődésében. 

Erre fűzte föl a programot Flemming Thøgersen, aki a fogadó lyngby-i 

könyvtár munkatársa, a hvidovre-i önkormányzat képviselője, a dán FO = Frit 

Oplysningsforbund = Szabad Népművelők Szövetsége elnöke és még sok más 

szervezet aktív tagja. A pályázatot Gitte Gregensen írta meg az alapítványhoz a 
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lyngby-i központi könyvtár HK-Klubben szervezete nevében. A HK a 

Kereskedelmi és Irodai Dolgozók Szakszervezetének dán rövidítése. 

Az alapítvány a pályázatot 25 résztvevővel elfogadta, bár a programot 

nagyon szakmainak találta. Ezért is kaptunk ellenőrzést a tanfolyam végén, az 

értékeléskor. Egyébként két héten át Marion Thøgersen volt a kísérőnk, aki 

figyelt ránk, teljesítette kéréseinket, türelemmel viselte gondunkat. 

Mindnyájan tudjuk, egy 25 fős csoport, 2 tolmács és gépkocsivezető 14 

napos, pláne más országbeli tanfolyamát megszervezni nem kis feladat. Itt 

minden gördülékenyen és simán zajlott, mely köszönhető a többéves 

gyakorlatnak, hisz mi már a sokadik magyar csoport voltunk, s 1-2 éve egyre 

több román és horvát csoport is érkezik Dániába. Épp kinttartózkodásunk 

idején nyitották meg Krakkóban a dán kulturális intézetet, tehát ettől fogva a 

lengyelek és az ukránok is élvezői lehettek e lehetőségnek. S köszönhető az 

itthoni szervező csapatnak, amely a kecskeméti Dán Kulturális Intézet 

munkatársaiból állt, akik mint tolmácsok is velünk jöttek, s mindenkor 

előzékenyen segítségünkre voltak. 

Nagy előnye ennek az alapítványnak az is, hogy elsősorban anyanyelvén 

kívül más nyelvet nem beszélőknek a számára jött létre. Olyan, szinte 

egyedülálló lehetőséget teremtve ezzel számunkra, amilyennel nem is igen 

találkozhatunk más területen.  

Az 1800 km-es 24-26 órás buszozást feledteti az a sok-sok élmény, 

melyben részünk volt. Mindenféle udvariasságot mellőzve igen szép, 

tartalmasan zsúfolt programmal vártak bennünket, mely gazdag volt 

szakmailag, gasztronómiailag, kulturális szempontból. 

Egyetlen nagy ellenségünk volt: az idő. Mindig kevésnek tűnt, kevésnek 

a Karen Blixen múzeumban, Hamlet várában, és kevés volt a koppenhágai 

városi vagy a hvidovre-i, helsingøri könyvtárakban is. 

Az időjárás pedig minden lehetséges formációját bemutatta, volt gyönyörű 

hóesés, napsütés, eső, és /szerencsénkre csak / előttünk és utánunk orkán. A 

deres, hófödte fák a tengerparton, Andersen országában, a karácsony előtti 

földíszített városokkal néha azt az érzést keltették bennünk, hogy ez egy mese 

és nem a valóság! 

Házigazdáink azonban kifogtak az időn is, hisz programon kívüli kéréseinket is 

teljesítették, így például láthattuk a vasárnap déli parádés őrségváltást az 

Amelienborg Pladson, a királyi palota épületei előtt. Külön ajándékukat, a 

karácsony előtti Tivolit mindannyian örömmel fogadtuk. 
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Szakmai téren áttekintést kaptunk az IFLA és FAIFE munkájáról, a dán 

könyvtárak nemzetközi kapcsolatairól, és a könyvtárak és a szellemi szabadság 

viszonyáról a világban. Az IFLA-ról Børge Sørensen, a FAIFE-ről Jan Ristarp 

tartott előadást, majd Børge Sørensen, aki a koppenhágai városi könyvtár 

igazgatója, bemutatta a bútoráruházból átalakított, mozgólépcsős könyvtárát, a 

Hoved Biblioteket. 

 

Dániai fotómontázs 

 

Jártunk Koppenhága két elővárosának Hvidovre-nek és Lyngby-nek 

központi könyvtárában, és egy fiókkönyvtárban, valamint a helsingøri központi 

könyvtárban is. Mindenhol tájékoztatást kaptunk a munkájukról, terveikről, a 

látogatottságról. Elképedve hallgattuk, hogy a lakosság 70-85 %-a 

könyvtárhasználó, láttuk a nagy szatyrokkal, 20-25 kötettel jövő-menő 

olvasókat. Láttuk az önkiszolgáló pultokat, a képregények, CD-k sokaságát, 

keveselltük a helyben olvasókat, dolgozókat. Kiderült, minden kölcsönözhető.  

S az ország történelmét és a népfőiskolák történetét hallgatva rájöttünk a 

titok nyitjára is. A dán ember egész életében tanul. Ebben segíti őt a könyvtár, 

és minden információhoz ott jut hozzá, szabadon használja a számítógépeket – 

akár saját CD-vel is – s szombatonként ott találkozik az általa választott helyi 

képviselővel. Mert ő is odajár kölcsönözni, informálódni. És a dánoknál a helyi 

választási részvételi arány is magas, 90 %-os! 

Egyre több helyen van és lesz az olvasókból felhasználók tanácsa, mely 

társadalmi, civil szervezet, mely tanácsaival segíti a könyvtárat, és szükség 

esetén megvédi a fiókkönyvtárat a bezárástól. A hvidovre-i könyvtár 8 tagú 

tanácsa fogadott bennünket és a tanács egyik tagja, aki nyugdíjas tengerész, 
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hozzáértően ecsetelte nekünk a 2000 januárjában parlament elé kerülő új 

könyvtári törvény passzusait. De ugyanilyen természetességgel beszélt a 

törvényről a lyngby-i városi önkormányzat kulturális bizottságának elnöknője 

és a parlamenti képviselő, aki egyébként más terület specialistája. 

A dán könyvtári törvényről és történetéről a hazai szaksajtóból is képet 

kaphatunk. Számomra az a legfőbb érdekessége, hogy gondozzák, ápolják, az 

igényekhez és a körülményekhez alakítják. 1993-ban is parlament elé vitték, és 

módosították, és a 2000. Év elején is sor kerül erre. Természetesen előzőleg 

társadalmi vitára bocsátották, járt az Írószövetségben éppúgy, mint a 

könyvtárhasználói tanácsoknál és a könyvtárosoknál. Nagy társadalmi vitát 

kavart az ingyenesség megszűntetésének fölvetése, de mivel ellentétes lenne az 

alkotmánnyal, így elvetették. 

A könyvtárakban tett látogatásunkkor megragadott bennünket a színek 

számunkra merész használata, a játékosság, a gyerekrészekbe beállított járóka, 

hintaló, a folyóirat-olvasóban fölfedezett etetőszék, a számítógépek sokasága, 

az Internet-használat lehetősége, a kölcsönözhető dokumentumok sokfélesége 

és mennyisége, a töméntelen képregény. 

Mivel elsősorban a demokráciát mentünk tanulni és tapasztalni, az idő 

szorítása miatt nem volt alkalmunk olyan szakmai kérdések föltevésére, 

amelyből kiderült volna például a könyvtárak ellátása, a megjelenő könyvek 

száma. Hírünk így is előre ment: hagyjatok időt a kérdésekre, sokat kérdeznek! 

Persze volt mit kérdeznünk a népfőiskolán, vagy a Koppenhága 

belvárosában található Vartovban is, ahol Gruntvig püspök egykori 

munkahelyén megnézhettük a mai népfőiskolát, a könyvtárat és a kápolnát, 

ahol prédikációit tartotta. Dorte Kardel pedig a könyvtárak és a 

népfölvilágosítás, az ismeretterjesztő társaságok működéséről adott 

tájékoztatást. Látogatást tettünk a Brøndum könyvkiadónál, amely egy ma már 

ritkaságnak számító kis műhely, amelynek vezetője minden általuk kiadott 

könyvétől fájdalommal válik meg, fölvágatlan könyveket ad ki, plakátokat 

készít.  

Szervezőink elmondása szerint ez a program kérésünkre szakmaibb volt, 

mint az eddigiek. A támogató alapítvány célja a demokrácia megismertetése, 

ennek ellenére elfogadták kéréseinket, de kíváncsiak voltak az eredményre. Az 

utolsó napi értékeléskor a külügyminisztérium munkatársa is jelen volt, és az 

írásos értékelésen túl szóban is tájékozódott tapasztalatainkról. Elmondása 

szerint elégedetten távozott. 

A szűken vett szakmai programokon túl is széles betekintést kaptunk az 

ország életébe, mindennapjaiba, vendégségbe voltunk hivatalosak könyvtáros 

kollégánkhoz éppúgy, mint az öregek otthonába. Mindkettő különleges élmény 

volt. 
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Töméntelen ötlettel a tarsolyunkban tértünk haza, kicsit több 

önbecsüléssel és megerősödött önbizalommal. Gazdagabbak lettünk! 

 

Ui.: Akinek van lehetősége rá, látogassa meg az Interneten a dán könyvtárakat: 

 Dán Királyi Könyvtár: www.kb.dk 

FAIFE iroda: www.faife.dk 

Helsingor Városi Könyvtár: www.helsbib.dk 

Lyngby Közkönyvtára: www.lyngbybib.dk 

 

 

 

Veres Gyuláné 
 

Utunk közös 

 

A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és a Nemzetiségi Könyvtár közösen 

nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához, egy – 

a cigánysággal foglalkozó – előadássorozat tervének megvalósításához. A két 

könyvtár nemcsak a pályázat benyújtásában, hanem az „Utunk közös” címet 

viselő, 2001 második felében megtartott rendezvénysorozat megszervezésében 

és lebonyolításában is szorosan együttműködött. 

A programok célja nem csak a Csongrád megyei romák életének 

bemutatása volt, hanem az is, hogy a hallgatóság megismerkedjen az egész 

magyar cigányság múltjával, jelenével és jövőjének lehetséges alternatíváival. 

A megismerés elősegítése – amely meggyorsítja az elfogadást, növeli a 

toleranciát – valamennyi nemzetiség vonatkozásában szükséges, de 

mindenekelőtt a cigánysággal kapcsolatosan elengedhetetlen és sürgető. 

Az előadássorozat tematikailag úgy lett felépítve, hogy az a téma, a 

problémakör átfogó, széleskörű megvilágítását szolgálja. Ezért az egyes 

előadók nem csupán történeti kérdéseket vizsgáltak, hanem górcső alá vették az 

aktuális politikai és szociális problémákat is. A programok technikailag oly 

módon lettek lebonyolítva, hogy azokban helyet kapjon egy bizonyos témát 

ismertető előadás és sor kerülhessen kötetlen beszélgetésre is, hogy az 

érdeklődők az előadónak feltett kérdések segítségével, illetve a különböző 

vélemények ütköztetése által szerezhessenek még alaposabb ismereteket az 

adott tárgykörről. 

http://www.helsingor.bibnet.dk/
http://www.lyngbybib.dk/
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A hallgatóság összetétele igen vegyes volt, de összességében 

elmondható, hogy az érdeklődők nagy többsége a szegedi tanárok, 

könyvtárosok, nyugdíjasok, szociális munkások és romák közül került ki. 

A pályázattal nyert pénzösszeg és a saját erőforrások felhasználásával 

megvalósított program részletezése az alábbiakban következik: 

1. A 2001. október 17-én megtartott nyitó előadás fő témája a cigányság 

múltja volt. Az előadó, Nagy Pál, levéltári kutatásaira támaszkodva 

rajzolta meg a magyarországi romák történetét, szót ejtett a cigánysággal 

foglalkozó nemrég megjelent könyvéről, végezetül közvetlen hangulatú 

beszélgetés során vitatta meg az elhangzottakat a közönséggel. 

2. 2001. november 7-én egy, a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó szakember, 

Rátkai Árpád tanár A cigánykérdés és a politika címmel tartott előadást. 

Örvendetes volt, hogy a téma aktualitása folytán a hallgatóság soraiból is 

jó néhányan hangot adtak véleményüknek, így a tárgykörnek az előadó 

általi egyoldalú ismertetése helyett a kötetlen beszélgetésre helyeződött a 

hangsúly. 

3. A 2001. november 14-én lebonyolított, eleve beszélgetés – jellegűnek 

tervezett és akként is lebonyolított program négy szakember (Lakatos 

Béla etnikai szakértő, Papp Istvánné, a Humánpolitikai Szolgáltató 

Központ igazgatója, Ábrahám Ferencné oktatási szakértő, Jenei János 

etnikai szervező) irányításával zajlott. A nagyon kényes és időszerű 

kérdésekkel foglalkozó, s emiatt élénk vitával záruló rendezvény címe A 

romaság megjelenése a szociálpolitikai rendszerben volt. 

4. A sorozatot lezáró program lebonyolítására 2001. december 19-én került 

sor. A meghívott előadó, Gémes Balázs (a Romológiai Kutatóintézet 

alapítója és vezetője) súlyos betegsége miatt nem jöhetett el, ezért 

tanítványa, Szűcs Norbert néprajztanár tartott érdekfeszítő előadást A 

cigányság hagyományai címmel. Az előadó ismertette a hagyományok 

gyűjtésében élen járó Romológiai Kutatóintézet munkáját, néprajzi 

gyűjtésre bíztatva a hallgatóságot is, s rámutatott arra, hogy a 

hagyományok őrzése igen fontos, mint az identitás megőrzésének eszköze, 

illetve a hagyományok megismerése nagymértékben elősegíti a cigányok 

és nem – cigányok közeledését. 

A közönség visszajelzései alapján összegzésképpen elmondhatjuk, hogy 

fáradozásunkat siker koronázta, az előadássorozat megtervezésekor kitűzött 

célokat megvalósítottuk, s hogy hasonló programokra a továbbiakban is igény 

mutatkozik. 
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F Ó R U M 

 

Mátó Erzsébet 
 

 

Beszámoló az 5. Nemzetközi Könyvtári Szakmai Napokról 

Mistelbach, 2001. november 22-23. 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében vettem részt a fenti 

tanácskozáson. Az Alsó-ausztriai Könyvtárosok Egyesülete szervezte ezt a 

találkozót, ahol a helyi egyesületi tagkönyvtárak képviselőin kívül bajorországi 

(München) és csehszlovákiai (Prága, Liberec) kollégák vettek részt. 

 

Dr. Brigitte Kühne (Växjö, Svédország) Könyvtárak Európában c. 

előadásában a nyilvános könyvtárak helyzetéről beszélt. Skandináviában a 

könyvtárak 98 %-a rendelkezik Internet csatlakozással, de ugyanakkor az 

Internet nem jelenti a hagyományos feladatok elhalását. A PLS-projekt 

keretében 11 országban vizsgálták a nyilvános könyvtárak és az Internet 

kapcsolatát. Német nyelvű összefoglaló a www.publica-europe.net/gerplis.htm 

WEB címen olvasható.  

Európában a legidősebb nyilvános könyvtár 150 éves. Skandináviában 

törvényben mondták ki, hogy a dokumentumkölcsönzésnek (legalább is a 

nyomtatott dokumentumok kölcsönzésének) ingyenesnek kell lennie. 

Svédországban 1996-ban született meg az első könyvtári törvény, amely ugyan 

az önkormányzatok kötelező feladatának teszi a könyvtárak fenntartását, de 

nem határozza meg a normatívákat. A nyilvános könyvtárak finanszírozása 

Svédországban nem állami, hanem önkormányzati feladat. Az 1 lakosra jutó 

kölcsönzések száma: Svédországban 10, Finnországban 20, Ausztriában 2,7 

dokumentum. Tapasztalatai szerint Európában minél délebbre megyünk, annál 

inkább a könyvtárak csak könyvkölcsönző helyek és minél északabbra 

megyünk, annál inkább információs központok. Szólt a FAIFE-ről is, melynek 

székhelye Koppenhágában van, s amely az információhoz való szabad 

hozzáférést hirdeti és ebben a könyvtáraknak kulcsszerepe van. 

A DER@L -projekt (távoktatás a hálózaton keresztül) 23 európai könyvtár 

részvételével zajlik. A könyvtáraknak fontos szerep jut az életen át való 

tanulásban is. Felsorolta azokat az ismérveket amelyek alapján a könyvtárak és 

a könyvtárosok megfelelhetnek ezeknek az elvárásoknak. Az információs 

társadalom kihívásainak meg kell felelnünk: 

- biztosítanunk kell valamennyi információhoz való szabad hozzáférést 

http://www.publica-europe.net/gerplis.htm
mailto:DER@L
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- lehetőséget kell nyitnunk az életen át való tanuláshoz 

- az állampolgárok számára a számítógép-használat elsajátítását segíteni 

- a gyorsan változó világunkban a kulturális identitás megőrzését biztosítani 
Az Európai Unióban jelenleg 70-80 ezer nyilvános könyvtár van, melyek megfelelnek ezeknek az 

elvárásoknak, mert: 

- nagyszámú olvasójuk van, Észak-Európában több, mint a lakosság fele, de 

a többi európai országban is a lakosság 30-40 könyvtárhasználó 

- a helyi információszolgáltatás hosszú hagyományával rendelkeznek 

- ki tudják használni az információs technológia által nyújtott lehetőségeket. 

Véleménye szerint minden országnak kell, hogy legyenek olyan jó 

irányvonalai, törvényei, amelyek alapján a könyvtáraik jól működhetnek. 

Meghatározásra kell, hogy kerüljön, hogy a könyvek, de más dokumentumok 

kölcsönzése ingyenes kell, hogy legyen és a könyvtárakban képzett 

szakemberek dolgozzanak, könyvtárnagyságnak megfelelően legyen 

meghatározva a számítógépek és internetkapcsolatok száma, stb. A 

könyvtárosok képzésében fontos, hogy az alapképzés legyen olyan modern, 

hogy a hagyományos ismeretek mellett szerepeljen benne a technikák 

használata is, valamint feltétlenül garantálni kell, hogy a könyvtárosok 

folyamatosan vegyenek részt  továbbképzésekben. 

 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár munkatársa Anton Knoll (A 

könyvállomány PR-je és kiállítása) úr elmondta, hogy a PR magában foglalja a 

dokumentumok gondozását, a kiállítások szervezését és a látogatók gondozását 

(bemutatók szervezését). A PR-nek folyamatosnak kell lennie és nem lehet csak 

mellékesen végezni. Fontos a célcsoportok meghatározása és mindig a 

befogadó „nyelvén kell beszélni”. A PR tevékenység során keletkező 

költségek: konkrét költségek (posta, szállítás, bérleti díj, stb.) diffúz költségek 

(telefon, fax, másolás, munkaidő, képzés), grátisz költségek (image, lobby, 

informális beszélgetések). 

Az információk megjegyzése:  

- olvasott: 10 % 

- hallott: 20 % 

- látott: 30 % 

- látott – hallott: 50 % 

- saját maga által mondott: 70 % 

- saját tevékenységéről: 90 % 

Az információk felejtése: 

3 óra múlva                           3 hét múlva 

- hallott:   30 %                                       90 % 

- látott:   30 %                                       80 % 
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- hallott és látott:   15 %                                       35 % 

A kiállításra járók motivációi:  

- beszélgetés 

- image 

- ismeretszerzés (2 %) – ezért nem kell sok tudományos magyarázó  

- szöveg! 

Szólt még a sajtókonferenciák szervezéséről is: 

- 2 hónappal előbb: előinformácók küldése 

- 1 hónappal előbb: szöveg- és képanyag elkészítése 

- 2 héttel korábban: meghívók kiküldése, sajtómappa elkészítése 

- 2-3 nappal előtte: telefonos megerősítések 

- A konferencia napján: sajtómappa átadása, sajtófotók készítése, kávé, 

 keksz 

- 1 nappal utána: utólagos postázás a jelen nem lévőknek 

- 1-2 héttel utána: zárójelentés 

Dr. Günther Kienast, az Alsó-Ausztriában működő felnőttképzést 

segítő egyesület munkájáról tájékoztatott. Elmondta, hogy az egyesület fő 

tevékenysége különböző fejlesztési programok kidolgozása a felnőttoktatás 

részére és képzéspolitikai lobbytevékenységet végeznek. Terveik között 

szerepel a más tartományokkal való együttműködés és egy közös képzési 

adatbank kialakítása.  

Ilse Haas, a bécsi Városi Könyvtárból a katalogizálási szabályokat 

ismertette, majd gyakorlati példák alapján katalogizáltunk. 

Michale König, a B.O.N.D. (szoftverfejlesztő cég) képviselője az 

INFOL@B  terméküket ismertette,  amelyet könyvtárak részére fejlesztettek, s 

amelynek segítségével az internetet még nem ismerők is könnyen 

eligazodhatnak a világhálón. Elsősorban az életen át való tanulást segíti a 

program olyan menüpontokkal, mint képzőhelyek, állásajánlatok, stb. 

Elsősorban azt szeretnék, ha a programot a tartományok vásárolnák meg a 

könyvtáraiknak, mert így akkor nem pénzfüggő lenne, hogy melyik könyvtár 

tudja megvenni, mert úgy pont a legkisebb könyvtárak nem jutnának hozzá, 

ahol pedig a legnagyobb szükség lenne rá. 

 

Thomas Feibel, berlini újságíró nemrég megjelent könyvéből „A 

Generáció: avagy hogyan falnak fel bennünket számítógépeink” című 

könyvéből hozott szemléletes példákat arra, hogy a fiatal korosztályt semmi 

sem védi az internettől, illetve annak olyan oldalaitól, amelyek árthatnak 

személyiségüknek. Németországban vannak bizonyos „szűrők” beépítve, de 

azok sem működnek megfelelően. Felhívta a könyvtárosok figyelmét arra, hogy 

mailto:INFOL@B
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legyenek ők, azok, akik lehetőségeikhez mérten védik a fiatalokat a világhálón 

rájuk leselkedő veszélyektől. 

A szakmai előadások mellett természetesen lehetőség nyílt a kollégákkal 

való beszélgetésekre, közös gondjaink, örömeink megosztására. 

 

 

A mistelbachi könyvtár gyermekrészlege 
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B E M U T A T J U K 
 

Aranyi Zoltán 
 

 

Az SZTE Egyetemi Könyvtár Hadtörténeti Gyűjteménye 
 

 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában lévő 

Hadtörténeti Gyűjtemény alapját egy könyvadomány képezi. A 90-es évek 

elején egy Németországban állomásozó amerikai katonai alakulatot leszereltek. 

Az egység könyvtárának gyűjteményét Király Béla akkori országgyűlési 

képviselő közbenjárására Magyarországi könyvtárak kapták meg. A 

Hadtörténeti Intézet mellett az egyik nagyobb adományt az egykori JATE (ma 

SZTE) Egyetemi Könyvtára fogadta. 

 A feldolgozás 1993-ban vette kezdetét. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 

könyveket egy egységben, különgyűjteményként tanácsos megtartani. Azt is 

azonnal szükségesnek tartottuk, hogy az angol nyelvű anyagot kiegészítsük a 

Könyvtár korábbi, hasonló témájú beszerzéseivel, továbbá a későbbiekben 

fokozottan kell figyelni a hadtörténettel foglalkozó művek beszerzésére. 

 A kollekció alapos számbavétele után kiderült, hogy az adomány 

gerincét a második világháborúval kapcsolatos irodalom képezi, és annak 

nemcsak katonai, de politikai aspektusait is sok mű tárgyalja, de fegyverzet- és 

egyenruha-leírások is szép számmal összekapcsolhatók ezzel a korszakkal. 

(Ennek a később, az  Internetes oldalak kialakításakor lett jelentősége.) 

Ugyanakkor más, szintén jól körülhatárolható témakörök is voltak, amelyek 

alapjait képezhették a gyűjtemény kisebb egységeinek. A második világháború 

„túlsúlya” szükségessé tette ezen témakör felosztását, kiemelve abból a 

politikai-diplomáciai, továbbá a haditechnikai műveket. Ennek következtében 

viszont más kategóriák hasonló vonatkozású anyagát is ezekbe a csoportokba 

kellet osztani. 

 A gyűjtemény egységeinek kialakításával párhuzamosan felvetődött 

azok jelzetekkel való ellátásának problémája is. A Könyvtár olvasótermeiben 

alkalmazott egyszerűsített ETO jelzetek alkalmazása nem tűnt célszerűnek, 

mert túlságosan hosszú, ugyanakkor igen hasonló jelzeteket lehetett volna csak 

használni. Éppen ezért egy „önkényes” jelzetalkotást alkalmaztunk, ahol a 

kategóriák angol vagy magyar nevéből származtatható betűjelzetet (esetenként 

számmal kiegészítve) generáltunk. Ezt természetesen kiegészíti a betűrendi jel 

(Cutter-szám). 
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 Az alábbiakban ismertetjük a gyűjtemény egységeit. Zárójelben 

közöljük a csoport jelzetét, valamint esetenként utalunk a kategóriába tartozó 

legérdekesebb könyvekre. 

 

Bibliográfiák (jelzet : B) 

Kizárólag hadtudományi szakbibliográfiák kaptak helyet ebben a csoportban. 

 

Elméleti művek (E) 

A harcászat, a stratégia és a taktika elméleti kérdéseivel foglalkozó könyvek 

közül kiemelésre érdemes a Potter – Nimitz szerzőpáros tengeri háborúkról, 

vagy Montgomery tábornoknak a hadviselés történetéről írott munkája. Több 

lexikon, enciklopédia is megtalálható itt (magyar és angol nyelvűek egyaránt), 

valamint a kétkötetes The West Point Atlas of American Wars című 

térképgyűjtemény. 

 

Politika, hadseregek (P) 

A huszadik század katonapolitikájával kapcsolatos munkák mellett itt kaptak 

helyet a korszak vezető államférfiainak életrajzai. Több könyv foglalkozik 

Churchill, Hitler, Roosevelt és Sztálin pályafutásával. A másik fő témakör 

ebben a csoportban a katonai alakulatok históriáját, tevékenységét ismertető 

monográfiák sora. A hadseregek (pl. a Vörös Hadsereg), egyes fegyvernemek 

(német ejtőernyősök), kisebb alakulatok története is olvasható itt. 

 

Fegyverek, egyenruhák (F) 

A haditechnikával foglalkozó munkák között több típuskönyvet, egyebek 

mellett a híres Jane’s sorozat néhány kötetét is megtalálhatja az érdeklődő. Ide 

kerültek az egyenruhákat, parolijelzéseket bemutató könyvek is. 

 

Hírszerzés, kémtevékenység (H) 

A kémszervezetek kialakulását, történetét helyeztük el itt. Sok mű ebben a 

témakörben is a  második világháborúhoz köthető, de a CIA vagy a KGB 

megismeréséhez is kiindulópontot jelenthet a kollekció ezen része. 

 

Háborús bűnök, holokauszt (HB) 

A zsidó vészkorszak történetét bemutató monográfiák és visszaemlékezések 

mellett a háborús főbűnösök nürnbergi perének 42 kötetes anyaga, vagy a 

délszláv háborúkban elkövetett atrocitásokkal foglalkozó művek emelendők ki 

innen. 
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Egyes korok hadtörténete (jelzet nélkül) 

Ebben a csoportban lelhetők fel egyrészt az általános, több korszakot átfogó 

hadtörténetek, mint pl. Breit József nemrég CD-n is kiadott A magyar nemzet 

hadtörténete című munkája. Ugyanakkor minden monográfia ide került, 

melynek eseménytörténete nem illeszthető be a továbbiakban felsorolandó 

kategóriákba. Kellő számú rokon témájú mű ellenben bármikor kiemelhető, és 

abból új kategóriát hozhatunk létre. (Ez történt az 1848-49-es szabadságharc 

esetében is.) 

 

A további csoportok egy-egy jelentősebb eseményhez köthetők, ezek egy részét 

az amerikai adomány összetétele „definiálta”, másokat viszont éppen a magyar 

vonatkozás, vagy a könyvtár korábbi beszerzései miatt „helyi sajátosságnak” 

tekinthetünk. 

 

Az USA függetlenségi háborúja (U) 

 

Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete (SZH) 

Ebben a kategóriában csak a szigorúan vett hadtörténeti vonatkozású művek 

kaptak helyet, a politikai eseményeket taglaló munkák a törzsgyűjteményben 

maradtak. 

 

Az amerikai polgárháború (CW) 

 

Az első világháború (VH1) 

Bár az amerikai adományban csak néhány ilyen témájú könyv szerepelt, 

szerencsés helyzetben voltunk, hiszen sok, főleg 1945 előtti kiadású művet 

sikerült idesorolnunk. Kiemelkedik ezek közül a Tolnai sorozata, vagy József 

főherceg 7 vaskos kötetből és számos térképmellékletből álló munkája. 

 

A második világháború (VH2) 

Mint a fentiekben már szó volt róla, itt szinte a bőség zavarával küzdöttünk, a 

téma több aspektusát a jobb áttekinthetőség végett külön is kellett választani 

(politika, fegyverek, hírszerzés, holokauszt). A magyar könyvkiadás jelenlegi 

divattémájáról lévén szó, ma ez a gyűjteményrész növekszik a 

legdinamikusabban. Több neves monográfia kapott itt helyet (Keegan, 

Calvocoressi – Wint, Churchill teljes világháború-története, stb.), de a híres 

„zöld sorozat”, a hivatalos amerikai második világháborús hadtörténet több 

kötete is olvasható. Szintén említést érdemel egy 11 kötetes, rengeteg korabeli 

színes fényképfelvételt tartalmazó enciklopédia. 

 

A koreai háború (K) 
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A vietnami háború (V) 

 

 A Hadtörténeti Gyűjtemény kötetei helyben használhatók, a 

raktárakban található többespéldányok viszont kölcsönözhetők is. A helyhiány 

sajnos sok problémát okoz, több mű szabadpolcos elhelyezéséről vagyunk 

kénytelenek lemondani, főleg az első világháború történetét feldolgozó munkák 

esetében. 

 A gyűjtemény minden példánya USMARC szabvány szerinti teljes 

címleírással visszakereshető az Egyetemi Könyvtár számítógépes 

katalógusában. Sok munkánál ennél részletesebb feltárást is sikerült 

megvalósítani, melyet WWW felületen keresztül érhetnek el az olvasók. 

 A gyűjtemény hagyományos értelemben vett feldolgozása még be sem 

fejeződött, ám máris megkezdődött egy Internetes ún. elektronikus kiállítás 

elkészítése. Ennek legfőbb célja a kollekció minél részletesebb bemutatása volt, 

kihasználva a WWW kínálta technológiákat. Azt is szem előtt kívántuk tartani, 

hogy az elkészült oldalak azon túl, hogy reprezentatív módon mutassák be a 

gyűjtemény érdekességeit és a bennük fellelhető információkat, a 

hiperhivatkozások segítségével minél komplexebb módon "fonódjanak egybe". 

 Az elektronikus kiállítás gerincét szintén a második világháború 

története képezi, emellett jelenleg az 1849-es szőregi csatáról, az első 

világháborúról, továbbá a koreai háborúról készült el ismertető. Az alábbiakban 

a második világháborús kiállítás elkészítésekor alkalmazott néhány érdekesebb 

megoldást ismertetünk. 

 Ezek közül mindenképpen az első helyre kívánkozik az ezernél is több 

kötetről szóló könyvismertető-sorozat: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/ 

mil/ww2/konyv/bookindex.html . (A könyvek száma azért lehet ilyen magas, 

mert a virtuális bemutató elkészítésekor nem ragaszkodtunk a valóságos 

gyűjteményi rendhez, tehát a második világháborús fegyvereket ismertető 

monográfia ugyanúgy „belefért” az Internetes virtuális gyűjteménybe, mint a 

fizikai valójában a Politika kategóriában található Churchill-életrajz.) A 

könyvismertetők többféle módon használhatók. Választhatunk konkrét műveket 

egy betűrendes listáról, de az oldalak alján elhelyezett nyilakra kattintva 

bejárhatunk egy előre meghatározott, ám az olvasó számára mégis 

véletlenszerűnek tűnő utat. Az ismertetőkön a szerző(k) nevére vagy a címre 

kattintva immár a számítógépes katalógusból kérdezhetjük le a szerző további 

műveit, vagy az azonos címeket. A kapcsolat az OPAC és az elektronikus 

kiállítás között fordított irányban is működik. A katalógusrekordokban 

megtalálható a könyvet ismertető oldal URL-je (a USMARC rekord 856-os 

mezőjében), de a WWW felületen a könyv borítóját is láthatjuk. Bármelyikre 

kattintva eljuthatunk a könyvismertető oldalhoz, ahol a bibliográfiai leírás által 

kínáltakhoz képest sok további információt kaphatunk a műről. 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/konyv/bookindex.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/konyv/bookindex.html
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 A könyvismertető oldalakon is, de más esetekben is szem előtt 

tartottuk a minél több hiperhivatkozás szerepeltetését. Így egy Rommel 

munkásságát bemutató monográfia oldaláról könnyen eljuthatunk a tábornok 

életrajzához, ahonnan „átugorhatunk” pl. Montgomery biográfiájára, az el-

alameini csata térképére, de további, Rommellel kapcsolatos művek listájából is 

választhatunk. 

A térképeknél (http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/map/index.html ) 

alkalmaztuk a viszonylag egyszerűen megvalósítható, ám annál látványosabb 

GIF-animációkat, melyekkel párhuzamosan a „hagyományos” változatok is 

tanulmányozhatók. 

 A második világháborús weboldalon részletes kronológiát, 

dokumentumokat, életrajzokat, haditechnikai eszközöket (pl. hajók, 

repülőgépek, harckocsik), diplomáciai eseményeket bemutató oldalakat 

találhatunk. A feldolgozásban szerepel a holokauszt, a nürnbergi per, de 

olvashatunk háborús filmekről is, és néhány statisztikai kimutatást is 

elérhetünk. 

 Azon túl, hogy folyamatosan készülnek új oldalak, időnként a régiek 

tartalma és formája is meg-megújul. Jelenleg éppen teljes „csinosításon” esik át 

a teljes gyűjtemény, emellett a nyár folyamán gyakorlatilag az összes életrajzi 

oldal kibővült. Az újdonságokról folyamatosan informálódhat a látogató az „Új 

oldalaink” menüpontra kattintva. 

 

Az SZTE Egyetemi Könyvtár Hadtörténeti Gyűjtemény honlapjának címe: 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/index.html  Információ kérhető a (62) 

544-041-es telefonszámon vagy az aranyi@bibl.u-szeged.hu e-mail-en. 

 

 

 

Klukovitsné Paróczy Katalin - Ráczné Mojzes Katalin 
                               

Egyetemi gyűjtemény 

 http://www.bibl.u-szeged.hu/egy/index.html  

 

Az Egyetemi Gyűjtemény létrehozására való törekvés a 60-as évekre 

nyúlik vissza. Ekkor vetődött fel - Wittman Tibor rektorhelyettes ötlete nyomán 

- annak szükségessége, hogy az egyetem múltjának kutatásához biztosítsák a 

hátteret, gyűjtsék az írásos emlékeket, elhunyt vezető oktatók egyetemre 

vonatkozó írásos hagyatékát, válogatva archiválják a napi események médiában 

közzétett híradásait és egyéb dokumentumokat. 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/map/index.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/index.html
mailto:aranyi@bibl.u-szeged.hu
http://www.bibl.u-szeged.hu/egy/index.html
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1965-ben alakult meg a József Attila Tudományegyetemen az Archívum 

Bizottság, mely feladatai közé sorolta az egyetem múltjának felderítését, 

kutatását, valamint forrásmunkák felhasználásával az egyetem 1921--1971 

közötti történetének megírását. A munkálatok az egyetem történetére vonatkozó 

bibliográfiai tételek gyűjtésével kezdődtek, áttekintették a szegedi levéltár 

idetartozó anyagát, vizsgálódtak az Országos Széchényi Könyvtár 

dokumentumaiban, átnézték az Országos Levéltár mutatókönyvét, a Püspöki 

Levéltár anyagát stb. A feldolgozott anyag adta meg az alapját az 1971-ben az 

egyetem 50. évfordulójának tiszteletére megjelenő Egyetemi almanachnak, 

azonban nagy terjedelmű és mindenre kiterjedő egyetemtörténet nem készült. 

Az Egyetemi Tanács 1970. február 23-án hozott határozata értelmében 

az Egyetem Központi Könyvtárában kívánta felállítani az Egyetemi 

Gyűjteményt. Az Egyetemi Tanács meghatározta a Gyűjtemény feladatkörét, 

tematikáját, és munkaerőt biztosított a munkák elvégzéséhez. A feladatok 

között szerepelt a József Attila Tudományegyetemen dolgozók szakirodalmi 

munkásságának összeállítása és nyomtatásban való megjelentetése, továbbá az  

egyetem Kolozsvárról Szegedre való áttelepülésének kutatása, karok, intézetek, 

tanszékek stb. történetének feldolgozása, az egyetem történetére vonatkozó 

dokumentumok, kéziratos anyagok, fényképek, disszertációk, 

aprónyomtatványok gyűjtése és felhasználásra való előkészítése, az egyetem 

dolgozói névjegyzékének összeállítása és annak folyamatos karbantartása, a 

tudományos fokozatok megszerzésének, a beosztások változásának 

regisztrálása. Az egyetemtörténeti kutatások előmozdítása érdekében 

bibliográfiai összeállítások is készültek, melyek egy része cédulakatalógusban 

található, de ezek közül több nyomtatásban is megjelent. 

Az első jelentősebb kiadvány, amelynek anyaggyűjtésében, 

szerkesztésében szerepet vállaltak a Gyűjtemény munkatársai, az 1971-ben, az 

egyetem jubileumi ünnepére megjelenő egyetemi almanach volt. 

A munkatársak 1974-től folyamatosan részt vettek a József Attila 

Tudományegyetem évkönyvének szerkesztésében és az adatok 

összegyűjtésében. Az évkönyv egy fejezeteként jelent meg az egyetem 

oktatóinak, kutatóinak publikációs tevékenysége. Az 1954 és 1965 közötti 

években az oktatók publikációinak bibliográfiai leírása nyomtatásban, önálló 

kötetekben, 1965-től cédulakatalógus formájában található meg a 

Gyűjteményben, 1981-től pedig számítógépes adatbázisban kereshetjük ki az 

adatokat. 

A könyvtár gyűjti oktatóinak, kutatóinak kiadványait, különlenyomatait, 

azokat is, amelyekben társszerzőként szerepelnek. Ezek a dokumentumok a 

könyvraktárban találhatók meg, Egyetemi Gyűjtemény jelzést kapnak, és nem 

kölcsönözhetőek. 
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A Gyűjtemény állományában található közel 4000 db egyetemi 

disszertáció, PhD dolgozat, amelyeket az egyetemhez nyújtottak be. A 

tájékozódást betűrendes katalógus segíti. A számítógépes feldolgozás 2000-ben 

kezdődött el, és folyamatosan dolgozza fel a beérkező disszertációkat, illetve a 

retrospektív feldolgozás jelenleg az 1994-es évnél tart. Az 1945 és 1975 között 

készült disszertációk jegyzéke nyomtatásban is megjelent, ebben téma szerint is 

tájékozódhatunk az ETO számok segítségével. 

A Gyűjtemény részét képezi az egyetem oktatóit, eseményeit 

megörökítő több mint 1000 db fénykép is. A fényképek beszkennelése a nyáron 

történt meg, és elkezdődött az anyag számítógépes feldolgozása is, melynek 

segítségével témára, személynévre, az esemény évére vagy esetleg épületre 

lehet keresni. Az 1971-ben és 1996-ban megjelent egyetemi almanachban 

látható fényképek szintén a gyűjtemény részét képezik. 

Az egyetem 75. jubileumi ünnepségére, 1996-ban készült el a Szegedi 

egyetemi almanach 1921--1995 című kötete, melynek munkálataiban, 

adatgyűjtésben, feldolgozásban, szerkesztésben közreműködtek a Gyűjtemény 

munkatársai. 

Hasonlóképpen részt vettek - az 1999-ben megjelent - A Szegedi 

Tudományegyetem múltja és jelene 1921--1998 című kötet munkálataiban, 

mely a József Attila Tudományegyetem történetét dolgozza fel 

tudományterületenként, és bemutatja a tanszékek jelenlegi tudományos 

tevékenységét és terveit is. Ez a kötet lezár egy időszakot, mivel 2000. január 

elsejével egy új korszak kezdődött: megalakult a Szegedi Tudományegyetem, 

mely Szeged minden felsőfokú oktatási intézményét magába foglalja, a 

hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolával együtt. Így az egyetem 10 

karú, hatalmas egyetemmé vált. A Gyűjtemény munkája ezzel kiszélesedett, 

ugyanis figyelemmel kíséri mind a 10 kar életét, igyekszik feltárni történeti 

múltját. 

Az egyetem életének nyomon követésére alkalmas egyfajta módszer a 

sajtófigyelés. 1975-től folyik a sajtó figyelemmel kísérése, a József Attila 

Tudományegyetemről írt újságcikkek gyűjtése. 1975-től 1990-ig a cikk-

kivágatok téma szerint, borítékolva kerültek feldolgozásra. 1990-től a 

híranyagot folyamatosan számítógépen dolgozzák fel. 2000-től a megfigyelés 

az egyetem minden karára kiterjed. 

Cédulakatalógus igazít el 1921-től 1984-ig a Délmagyarország című 

napilap és 1963 és 1987 között a Szegedi Egyetem című ifjúsági lap egyetemre 

vonatkozó híranyagában. A karokon 1922 és 1980 között megjelent különböző 

ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája nyomtatásban jelent meg. 

Személyi bibliográfia készült és jelent meg nyomtatásban a következő 

volt egyetemi oktatókról: Bartucz Lajos antropológusról, Márki Sándor 
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történészről, Dézsi Lajos irodalomtörténészről, Schneller István, a 

Neveléstudományi Tanszék volt vezetőjéről, Halasi-Nagy József filozófusról. 

Egyetemünk 1996-ban ünnepelte Szegedre költözésének 75 éves 

jubileumát. A megemlékezés előkészítése során fogalmazódott meg az a 

gondolat, hogy kiállítás sorozattal tisztelegjünk elhunyt tudósaink előtt, akik 

egyetemünkön kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Célunk, hogy a ma 

diáksága megismerje a nagy, iskolateremtő elődöket, képet kapjon 

munkásságukról. 

Kiállítás sorozatunk 1998 elején indult Évfordulós emlékcsarnok címmel 

az Egyetemi Könyvtár (Dugonics tér 13.) első emeleti folyosóján, ahol naponta 

1600-1800 hallgató fordul meg.  A kiállítás fundamentumát az Egyetemi 

Gyűjteményben őrzött dokumentumokra építettük. A bemutatott professzorok 

kiválasztása minden esetben a születésük, vagy halálozásuk kerek 

évfordulójához kapcsolódott. Eddig 40 jeles oktató tevékenységét ismerhették 

meg a látogatók.  

A negyedévenként megrendezett kiállításon alkalmanként három tudós 

életművéről készült megemlékezés. Közülük mindenkor egy oktató 

hangsúlyozott szerepet kapott. A kiválasztás szempontjai között a tudományos 

életben való elismertség, iskolateremtő tevékenység szerepelt. A kiemelés 

másik indoka a könyvtárunkban található gazdag szakirodalom, vagy hagyaték 

bemutatása volt. 

A kiállításra kerülő dokumentumok válogatásakor minden esetben 

segítségünkre voltak az érintett tanszékek munkatársai, akik készségesen 

rendelkezésünkre bocsátották a birtokukban  lévő kéziratokat ill. tárgyi 

emlékeket. A kiemelten bemutatott tudós még élő hozzátartozóit is felkutattuk, 

akik személyes jellegű fényképekkel, dokumentumokkal gazdagították a 

tárlókat. Természetesen a családtagok az egyetem vezetőivel és a tanszékek 

képviselőivel együtt díszvendégei voltak a kiállításnak. 

A kiállítás megnyitására mindig olyan oktatót vagy kutatót kértünk fel, 

aki szoros tudományos vagy emberi kapcsolatban állt a bemutatott tudósok 

egyikével.  

2000-től – a már hagyományosnak tekinthető – megemlékezéseinket 

kibővítettük az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi 

Kar elhunyt nagyhírű professzoraival. A közeljövőben az Universitas 

szellemében tágítani szeretnénk megemlékezésünk körét, az Egyetem további 

karain tevékenykedett kiválóságok bemutatásával. 

Nagy tudósainkról készített megemlékezéseinket az Interneten is  

közzétesszük:  http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/exhib/evfordulo/ címen. 

 

 

http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/exhib/evfordulo/
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Bozsó Katalin 

 

A Goethe Intézet könyvei a Somogyi-könyvtárban 

 

A Goethe Intézet a világ számos országában megtalálható, 

Magyarországon 1988-ban Budapesten nyitotta meg kapuit. Európában 

régiókat hoztak létre központi intézetekkel, a budapestinek Prága a 

régióközpontja. Az intézetek fő tevékenységi köre a német kultúra és a német 

nyelv közvetítése és tudatos ápolása.  

A kultúra és a nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek könyvtár 

kialakítására: 

- központi szolgáltatásokra, 

- informatikai részleg kialakítására, 

- szakmai szolgáltatásokra.  

Olyan könyvtárat keresnek partnernek, amely kész a változtatásra, kész 

a megújulásra, reformpárti. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 

dél-alföldi régióból a Somogyi-könyvtárat választották.  

Az országban három vidéki könyvtárat támogatnak kiemelten, a kecskeméti és 

veszprémi megyei könyvtár mellett Szegeden a Somogyi-könyvtár az, ahol az 

érdeklődők hozzájuthatnak a Goethe Intézet anyagaihoz.  

Természetesen eddig is olvashattak és kölcsönözhettek német nyelvű 

dokumentumokat olvasóink. A meglévő állományunkat fölmérték, s azt 

tervszerűen fejlesztik tovább. Ebben az évben a Somogyi-könyvtár német 

nyelvű állománya 10.000 DM értékű könyvvel gyarapodott. 

Így jelentősen nőtt a klasszikus német szépirodalom mellett a kortárs 

német szépirodalom: Christa Wolf, Günter de Bruyn, Bernhard Schlink, Robert 

Schneider, Elke Heidenreich, Günter Kunert, Marcel Reich-Ranicki, valamint 

az ismeretterjesztő rész állománya. Német nyelven olvasható számos klasszikus 

német filozófus műve, pl.: Feuerbach, Hegel, Edmund Husserl, Leibniz, Kant, 

Schopenhauer.  

Közgazdasági, EU könyvek mellett a legfrissebb adatokat tartalmazó 

Németországról és városairól szóló útleírások találhatók a polcokon: Berlin, 

Köln, Drezda, Hamburg, Frankfurt a Baedeker kiadó legfrissebb adataival.  

Állományunkban kiemelt hangsúlyt kapnak a német mint idegen nyelv 

tanulását szolgáló könyvek és az ezekhez tartozó hangkazetták.  

Jelentősen gyarapodott a kézikönyvtári anyagunk: Brockhaus 

enciklopédia, filozófiai művek lexikona, kortárs német filozófusok lexikona, 

mitológiai lexikon, EU kézikönyvek, irodalmi lexikonok, adattárak, néprajzi 

összefoglalók. Föltétlenül kiemelendő az új német helyesírással íródott szótár, 
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mely a nyelvtanulókat segíti, és az évente friss adatokkal szolgáló német 

nyelven megjelenő Ki kicsoda.  

A már meglévő német nyelvű folyóiratok (Stern, Der Spiegel, Merian) 

bővültek a Focus és a Die Zeit hetilapokkal.  

A könyvtár mint információhordozó és terjesztő eszközéül szolgál a 

Goethe Intézet másik két hangsúlyos feladatához: a német nyelv tanítás-

tanulásához, és a német kultúra széleskörű megismertetéséhez és terjesztéséhez.  

A nyelvtanulást tanfolyamok, ösztöndíjak segítik, a nyelvtanárok 

munkáját módszertani folyóiratok, mint pl. Info Daf, Markt, Das Schwarze 

Brett, Fremdsprache Deutsch, Zielsprache Deutsch, Presse und Sprache, amit 

sok szegedi nyelvtanár ismer és használ munkája során.  

Az intézet kéthavonta megjelenő tájékoztató füzete informál a budapesti 

és a vidéki német nyelvű kulturális programokról, moziról, színházról, 

kiállításról, felolvasóestekről.  

A budapesti könyvtár gondozásában jelenik meg a Bücher, über die man 

spricht, mindenkor aktuális tartalommal.  

Mindezek a kiadványok, műsorfüzetek, nyelvvizsga-tájékoztatók, 

irodalmi összeállítások, expo-szórólapok, e-mailcímek, információs polcunkon 

szabadon hozzáférhetőek, kívánságra másolhatóak is.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy városunk több szellemi központja közül 

a mi közművelődési könyvtárunkat választották partnerül. Nyilvános könyvtári 

szerepünkből fakadóan a legszélesebb olvasóközönség – diákok, aktív 

dolgozók, német nyelven különféle szinten tanulók, tudók, használók 

németországi partnerekkel kapcsolatban állók – használhatja, s igazán élő és 

értékes könyvtárrá ekkor válik a Goethe Intézet állománya. 

 

 

Nagy Erika 

 

 

Kanada-gyűjtemény az SZTE Egyetemi Könyvtárában 
 

Kanada kultúrája és irodalma nem tartozik Magyarországon a 

legismertebbek közé, de valószínűleg mindenki hallotta már Margaret Atwood 

(Fellélegzés), Michael Ondaatje (Az angol beteg), vagy Lucy Maud 

Montgomery (az Anna-sorozat) szerzőjének nevét. Többek között az ő műveik 

is megtalálhatóak (eredeti nyelven) az SZTE Egyetemi Könyvtárban a Kanada-

gyűjtemény számára fenntartott polcokon. 
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 A Kanada-gyűjtemény az Egyetemi Könyvtár legifjabb 

különgyűjtménye: 2000 márciusában nyitotta meg ünnepélyes keretek között 

őexcellenciája Martha Mosczenska, Kanada magyarországi nagykövet-

asszonya. A folytonosan bővülő állomány ma mintegy 600 kötetet számlál. 

 

 A Szegedi Tudományegyetemen (korábban: József Attila 

Tudományegyetem) 1985-ben tartotta első Kanada-szemináriumát Dr. Kürtösi 

Katalin, az Összehasonlító Irodalom-tudományi Tanszék docense - előbb csak 

magyar szakosoknak, majd az Angol Tanszéken is. Az oktatáshoz 

természetesen könyvek is kellettek: az első köteteket a kurzusok megindulása 

után nem sokkal adta át Théodore Arcand úr, Kanada akkori nagykövete. A 

gyarapodásról – ajándékozás útján – mind a mai napig Kanada kormánya 

(vagy, ahogyan a kanadaiak mondanák, végső soron II. Erzsébet királynő) 

gondoskodik. 

Két fő körülmény határozta meg a gyűjtemény jellegét a kezdetektől 

fogva: a szükség és a lehetőség. Természetesen elsősorban az oktatásban 

használt anyag beszerzése volt a cél, ebből következően a hangsúly az 

irodalomra esik, melyet a legfontosabb elméleti, történelmi és kulturális művek 

egészítenek ki.   

 Időközben az érdeklődés és a hallgatói létszám párhuzamos 

növekedésével a Kanada- órák szemináriumból előadássá léptek elő, és újabb 

kurzusok is indultak (inter- illetve multikulturalizmus), amelyek a „klasszikus” 

kanadai stúdiumokon kívül szintén kanadai anyagot használtak. Eközben a 

könyvek száma is szépen szaporodott, így hát mind a könyvek elhelyezése, 

mind használtatása egyre nagyobb akadályokba ütközött eredeti helyükön, az 

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék könyvtárában. Ekkor vetődött fel 

annak a lehetősége, hogy amennyiben az Egyetem tud megfelelő helyet 

biztosítani, Kanada kormánya vállalja, hogy a gyűjteményt továbbra is bővíti. 

Szerencsére az elképzelés partnerre talált az Egyetemi Könyvtár igazgatója, 

Mader Béla személyében, aki helyet biztosított erre a célra az egyébként 

helyszűkével küzdő olvasói térben. A Kanadai Nagykövetségnek csak egyetlen 

kikötése volt: ne olvadjanak be a könyvek a könyvtár állományába, hanem egy 

különgyűjteményi részben, „Kanada gyűjtemény” ex librisszel helyezzék el 

őket. A Kanadai kormány nem titkolt szándéka volt ezzel, hogy felhívják a 

figyelmet országukra, és esetlegesen más tudományterületek (mint például a 

jog vagy közgazdaságtan) is bekapcsolódhassanak az egyetemen a Kanada-

stúdiumokba. A kanadaiak egyébként is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 

országukat minél többen és jobban megismerjék, lehetőleg a felsőfokú oktatás 

keretében. 

 Tehát 2000 márciusában a Kanadai Nagykövetasszony ünnepélyes 

keretek között megnyitotta a „Canadian Studies Centre”-t, mely ettől fogva 
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bármely könyvtárolvasó számára elérhető. A gyűjtemény tanszéken maradó 

része néhány fontosabb kézikönyvre és folyóiratokra korlátozódik – a francia 

(Etudes Canadiennes) és a német (Zeitschrift für Kanada-Studien) kanadisták 

folyóirataira, amelyek gyakorlatilag hiánytalanul megtalálhatók a tanszéki 

könyvtárban.  

 

 Az Egyetemi Könyvtár polcain tematikus rendben találhatók a művek, 

a következő felosztásban: 

 

általános művek (908-CA/A) kultúra, művészetek (908-CA/K)  

társadalomtudomány (908-A/TA)  

természettudomány (908-CA/TE)  
történelem (908-CA/TO)  

honismeret (908-CA/H)  

irodalom, nyelvészet (908-CA/I)  

 

Nyelvi megoszlásukat tekintve főleg angol és kisebb részben francia 

műveket találhatunk – lévén e kettő Kanada hivatalos nyelve. 

 Azon művek, amelyek egyetlen példányban állnak rendelkezésünkre, 

csak éjszakára kölcsönözhetőek – mint a többi olvasótermi könyv - viszont 

azokat, amelyekből többes példányokkal rendelkezünk, szokás szerint három 

hétre vihetik el az olvasók. Legtöbb ezekből klasszikus kanadai regény. 

Nemrégiben részesültünk egy több, mint száz példányos adományban, amely 

kifejezetten a kurzusokra járók kötelező-olvasmány igényeit hivatott 

kielégíteni. 

 Remélhetőleg azonban mások sem sétálnak el a polcok mellett anélkül, 

hogy néhány pillantást vessenek a könyvekre, hiszen „laikusok” – akik esetleg 

sem angolul, sem franciául nem értenek – számára is akad bőven nézelődnivaló 

a művészeti albumok, vagy éppen Kanada páratlan természeti szépségeit 

bemutató fotóalbumok között. 
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I S K O L Á K B Ó L 

 

Sáráné Lukátsy Sarolta 

 

Könyvtáros-tanárok vallomásai 

(folytatás) 
 

„Számomra mindig izgalmas kérdés volt, hogyan, milyen 

kerülőkkel jutott a pályára egy-egy kolléga, mennyire 

tartja szívügyének a kultúraközvetítői magatartást, mit tart 

fontosabbnak: az adminisztratív teendőket vagy a 

kapcsolatépítést. Az is érdekes, hogyan bírja a 

„gyűrődést”, milyen a közérzete általában és speciálisan, 

mennyire tud feltöltődni, és hol, otthon vagy szakmai 

közösségben, milyennek látja a kultúra, a kulturálódás 

helyzetét, jövőjét.” 

 

 

Papp Éva (Szeged, Széchenyi István Gimnázium) 

 

„Én vagyok a pótanyukájuk” 

 

- Hogyan lettél könyvtáros? 

- Teljesen véletlenül. A Béke Telepi Általános Iskolában az igazgatóm 

észrevette, hogy nagyon rendetlen a könyvtár, de nem volt gazdája. Én 

elvállaltam, hogy elvégzem az alapfokú tanfolyamot és rendbe teszem a 

könyvtárat. Megtetszett a munka, a Béke u. iskolába jártunk tanfolyamra. 

Tetszett az is, hogy minden gyereket ismerek, mire felkerülnek a felső 

tagozatra. Tanítottam is, magyart és oroszt. 1982 óta itt a gimnáziumban 

tanítok. Aztán váratlanul elment innen a könyvtáros, akkor derült ki, hogy 

nekem van alapfokúm. Így elvégeztem a középfokot is. Teljes óraszámban 

tanítottam, mellette jártam a Somogyi Könyvtárba... 

- Emlékszem, hogy akkoriban tartottál egy szenzációs órát, 

művészettörténetit, anyák napjával kapcsolatban! 

- Nekem nagyon tetszik az, hogy a könyvtáros milyen sokoldalú, 

mindenben tud segíteni. Az óráimat túlórában csináltam, aztán csak az 

idegenvezetés fakultációt vezettem. 
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- Tehát ilyen jellegű végzettséged is van? 

- Igen, ezt is nagyon szeretem, itt is sok mindenhez kell érteni. Itt sok a 

kollégista, én felajánlottam, hogy elviszem őket városi sétára, hogy ne úgy 

menjenek el négy év után, hogy csak a Virág cukrászdát meg a Nagyállomást 

ismerik. Az idegenvezetést 10 évig csináltam, de elvették a középiskoláktól, és 

most sok pénzért csinálnak tanfolyamokat. Most csak könyvtár fakultációt 

vezetek, egy évfolyamnak heti 2 órában, a III-IV. osztályban min. 8 gyereknek. 

Ez írásbelivel és szóbeli vizsgával végződik. 

- A hobbidról még nem beszéltél! 

- A kutyák, macskák; a gyerekek is szeretik, mindenféle képet, folyóiratot 

kiteszek az állatokról. Némelyiknek van sajátja is, ezekről lehet beszélgetni. 

- Mit tartasz a legszebb korszakodnak? 

- Én nagyon szeretek dolgozni, szeretem a kihívásokat. Ha valami nagyon 

nehéz, és mégis megcsináltam, az büszkeséggel tölt el. Persze, a fiatalságára 

mindig nosztalgiával gondol az ember, de a gyerekek között mindig jól érzem 

magam. Ez az év nagyon nehéz volt, de családi okokból. Az a szerencsém, 

hogy ha valamit csinálni kell - mert ilyen is van -, akkor azt jól kell csinálnom, 

és közben meg is szeretem. Ezért végeztem el a iskolai könyvtár szakot is, 

pedig elég lett volna a középfokú. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 

végeztem 1996-ban. A két és fél év alatt összesen 2 nap szabadságot kértem ki. 

A vizsga napján is bejöttem dolgozni, úgy éreztem, hogy itt szükség van rám. A 

szakdolgozat-készítési idő alatt a város összes pótérettségisének a jegykönyvét 

vezettem. Láttad, mennyi munka van az ilyesmivel. 

- Akkor hogyan készült el a szakdolgozat? 

- Megírtam, és jeles diplomával végeztem. Emellett egy csomó filozófiai-

pedagógiai vizsgát is le kellett tennem, mert tíz évnél régebbi volt a másik 

diplomám. Nagyon jó érzés volt, hogy még képes vagyok ezt végigcsinálni 

úgy, mint a fiatalok. Főleg a számítógéptől féltem, hogy szembesülök a saját 

korlátaimmal, de a szakdolgozatomat már magam csináltam, 

szövegszerkesztővel. 

- Ezek szerint rengeteget dolgozol a hivatalos munkaidőn felül! 

- Sokat, amíg gyerek van az iskolában, addig nem megyek el. Nem is 

tudom, mennyi a hivatalos munkaidő. A belső munkát közbe-közbe csinálom, 

amíg nem csöngetnek ki. 

- Mert akkor állandóan jönnek a gyerekek, ahogy megtapasztaltam... 

- Innen nem lehet elmenni, hogy elszaladok a magánügyeimet elintézni, 

meg hozzá is szoktattam őket, hogy mindig itt vagyok. Óra közben is lejönnek 

akármiért. 
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- Látom, hogy az iskolában még sok más feladatot is elvállalsz, pl. az 

érettségi jegyzőkönyveket, bizonyítványírást, az adminisztrációt, a 

diákmozgalmat, az iskolai ünnepségeket, SZEDIPESZ-t (Szegedi Diákok és 

Pedagógusok Szövetsége). 

- Igen. Sokat segítek a gyerekeknek pályázatok írásában, a felvételi 

előkészítő feladatokhoz anyagot szedek össze nekik, városismereti, 

könyvtárismereti vetélkedőre is felkészítem őket - jó eredményekkel. A 

könyvtár-fakultációt már csak mi csináljuk a városban egyedül. Régebben volt 

Vásárhelyen meg a Radnótiban is. A gyerekek nagyon érdeklődők, elvittem 

már őket felnőtteknek szóló továbbképzésre is, és értettek mindent. 

- Szoktál-e szakmai közösségbe járni? 

- A szakmai közösséget igénylem is, szeretem is, csak a nagyobb 

kirándulásokra nem tudok elmenni, családi okokból. Nagyon élveztem a 

budapesti kirándulást is, a következő hónapban elvittem ugyanoda (a Széchenyi 

Könyvtárba) a fakultációs gyerekeimet is, jövőre meg Pécsre viszem őket, a 

pécsi városismereti vetélkedőre. 

- Fantasztikus ez a munkabírásod, hogy jut időd a családra? 

- Nem mondhatom, hogy unatkozom, anyukámat is ellátom - ő nagybeteg-

, meg a testvéreim is gyakran jönnek vendégségbe hozzánk. 

- Tudom, hogy alapvetően derűs természetű vagy, de mégis, milyen a 

közérzeted ebben a mai magyar valóságban? 

- Még most jó, bár anyagilag érzem a nyomást, sok visszásságot 

tapasztalok, de még most fel tudom dolgozni magamban. 

- Milyen a kapcsolatod a tantestülettel? 

- Mikor megtudták, hogy én fogom csinálnia könyvtárat, azt mondták, 

hogy végre egyszer rendben lesz a könyvtár. Ez nagyon jól esett... 

- Emlékszem, mikor először meglátogattalak, "ökörszántásos" módszerrel 

voltak polcra rakva a könyvek... 

- Igen, még csak háziasszonyi rend sem volt; tönkrement, elrongyolódott 

könyvek voltak. Első dolgom a selejtezés volt, először csak ránézésre, aztán 

tervszerű apasztással a nem forgó, az elavult könyveket. A tantestület tudja, 

hogy mindig minden igényüket kielégítem, sokszor úgy is, hogy a helyükbe 

viszem. Azért már haragszom, ha a helyemre teszi a könyvet, és még egy cetlit 

se rak bele. Nem vagyok elégedett a kollégákkal, mert ritkán használják a 

könyvtárat, inkább használtatják. Túl messze van a könyvtár (az alagsorban)!. 

Nem tudok úgy fölmenni a tanáriba, hogy azt ne mondanák: De jó, hogy látlak! 

Pedig reggel óta bent vagyok a könyvtárban, de nem jönnének le! Meg kell 

ahhoz jelennem, hogy eszükbe jusson a könyvtár. Az igazgató is néha jön le, de 

határozott céllal, valamit meg akar beszélni vagy aláíratni, de nem igazán néz 

utána a dolgoknak. Én már annak is örülök, hogy használtatják a könyvtárat, 
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mindig kapnak feladatot a gyerekek, hogy nézzenek utána a szivárványnak, a 

lézernek, a tetoválásnak stb. Nem biztos, hogy a tanárok ezt előre megnézik. 

Rendszeresen adnak feladatokat művészettörténetből, pedagógiából... 

- Ez tulajdonképpen az óvónőképzés öröksége? 

- Igen, ehhez keresnek a gyerekek verseket, manuális foglalkozásokhoz 

való feladatokat. Az egyik kislány bejutott az országos művészettörténeti 

versenybe, ezt az igazgató is megemlítette, mert tudta, milyen sokat 

foglalkoztam vele. Én is be szoktam számolni évente az értekezleteken, 

általában a forgalomról, a rendezvényekről. 

- A konkrét munkádat nem nagyon ismerik? 

- Aki lejön ide szünetben, az elrémül, hogy hogyan bírom ezt, meg hogy 

ismerhetek minden gyereket. A többi azt képzeli, hogy itt milyen jó csönd van, 

hogy napestig olvashatok. 

- Láttam, hogy nagyon szeretnek téged a gyerekek. Folynak-e másfajta 

beszélgetések is? 

- Igen. Bizalommal jönnek hozzám, mindenféle tanácsot kérnek, a 

leukoplaszttól a randevúig, olyan pótanyukájuk vagyok. És a nagy kajla fiúk is 

Éva néninek szólítanak, nem tanár néninek. Ez olyan kedves, megható. 

Elmondják a panaszaikat is, családi dolgaikat, megmutatják a titkos versüket, 

viselkedési problémáikra tanácsot kérnek. A kollégáim között vannak, akik 

csak a tanítandó alanyt látják, és nem az érző emberkét, akinek ugyanolyan 

fontos gondjai lehetnek, mint a felnőtteknek. 

- Segíteni szoktak-e a gyerekek a könyvtárban? 

- Nem, mindent magam csinálok. Amikor festés volt a nyáron, akkor 

segítettek a rendrakásban, azt nem tudtam volna egyedül. Ha új könyvek 

jönnek, a bélyegzést és a raktári jeleket is én csinálom. Még a könyveket is én 

rakom helyre, nehogy rossz helyre kerüljenek. Nagyon ritkán akad 

unszimpatikus gyerek, de az inkább nekem esik rosszul. Most pl. van egy "túl 

öntudatos" felfújt hólyag, olyan kislány, aki folyton a jogairól beszél. Persze, 

udvariatlanság, vagy inkább faragatlan modor is előfordul, azokat igyekszem 

leszerelni, leszoktatni őket a rossz modorról: "... kell nekem ...kéne... viszlát...". 

A többiek már kisegítik, hogyan kell udvariasan beszélni. Az egyik érettségiző 

kislány eljött és megköszönte, hogy már udvariasan köszön. De ha csinosak, 

megdicsérem őket. 

- Könyvtárhasználati órákat szoktál-e tartani? 

- A vízügyesek egy évben egyszer elhozzák őket harmadikban, de az elsős 

osztályfőnököket év elején meg szoktam kérni, hogy hozzák el a teljes osztályt 

általános könyvtárismertetésre. Egyébként kínálgatni szoktam a programokat, 

biztatom őket kiselőadások tartására, megismertetem velük a lehetőségeket. 

Kérem a kollégákat, hogy küldjék legalább a továbbtanulókat, hogy ne 

legyenek tájékozatlanok. Vannak kihelyezett könyvek is, de szakórákat nem 
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tartanak. Szabadidős klubfoglalkozásokat nem tartok. A buszindulásokra, 

barátokra várók is bejönnek, olvasgatnak, de előre megbeszélt foglalkozások 

nincsenek. 

- Mennyi a könyvállományod? 

- Jelenleg 16 000 kötet, az AV-dokumentumok nincsenek itt, azokat külön 

technikus kezeli. 

- Hány folyóirat jár az iskolának? 

- Nem tudom pontosan, de egy év után ki is kölcsönzöm, pl. Autó-Motor, 

Pop Corn, Ifjúsági Magazin, Kutya-macska, Százszorszép, História, a 

Széchenyi-krónika, a Művészet, de ezt az utóbbit eldugtam, mert mostanában 

nagyon ízléstelen. 

- Hogyan tekinted át a könyvpiacot? 

- A Könyvtárellátóval van szerződésünk, persze a szakos tanárok is 

szólnak, ha olyan könyvet látnak. Általában nem szokták megtagadni a 

rendelést. Hallottam, hogy Debrecenben a végzősök egy-egy könyvet 

ajándékoztak a könyvtárnak. Én is bevezettem ezt a szokást, bele is írják a 

könyvbe - rendszerint drága könyvbe - az ajándékozás tényét. Ez inkább 

gesztus, de ugyanúgy leltározom, mint a többit. 

- Hogyan tájékozódnak a gyerekek? 

- A tájékozódást segítik a feliratok, nagyjából ismerik a gyerekek a 

rendszert, de rajta vannak a raktári jelek is, bár a szakjelzetek nem sokat 

mondanak nekik. A kollégák főleg a saját szakterületüket ismerik, de ha 

mondom nekik, hogy szépirodalom, akkor az "Sz" betűhöz mennek. 

- Milyen katalógusaid vannak? 

- Katalógusaim többé-kevésbé ki vannak építve, de csak katalóguscédula-

halmazt örököltem. Egyenként összehasonlítom a könyvekkel a cédulákat - 

nincs, írok újat és sokszorosítom is, írógéppel. Számítógéppel cédulát még nem 

tudok nyomtatni, van egy öreg villanyírógépem. Távlatilag tervbe van véve a 

számítógépes feldolgozás, programot is néztem már. A katalógusban főleg a 

szakanyag van feldolgozva, a szépirodalomból az A, most tartok a B betűnél. 

Még elég sok a restancia, de a Könyvtárellátó céduláit rögtön berakom. 

Mostanában hangzott el az igazgató úr szájából, hogy talán meglesz a pénz a 

programhoz. A berendezési tárgyakat is úgy kellett kiimádkoznom, de végül is 

mindent megkaptam, a szőnyegtől a függönyig és az új íróasztalig. Ezeket a 

számítógépeket (kettő van a könyvtárban) a tanárok használják néha 

feladatlapok, névsorok készítéséhez. 

- Vezetsz-e nyilvántartást a forgalomról? 

- Statisztikai nyilvántartást csak évente egyszer készítek, közel 500 gyerek 

van, 18 tanulócsoporttal. A nyitvatartási idő gyakorlatilag a teljes munkaidőm. 

Selejtezni folyamatosan szoktam, most lesz egy nagy leltár.  
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- Milyen jövőt jósolsz a Gutenberg-galaxisnak? 

- Engem teljesen lenyűgözött a CD-ROM, hogy mennyi mindent meg 

lehet találni benne, szinte lapozgatni lehet benne, de azt hiszem, a könyvet soha 

nem fogja pótolni. A könyv óriási érték, nem tűnhet el. Viszont a régi 

hanglemezeket nincs mivel lejátszani, a régi filmek tönkremennek, szóval a 

technikai érdekességek mennek inkább tönkre. 

- És az olvasásnak milyen szerepe lesz szerinted? 

- Sajnos, egyre kevesebben vesznek a kezükbe könyvet. - Sokszor már a 

kötelező olvasmányokat is ímmel-ámmal olvassák, vagy nem értik, megkérnek, 

hogy "fordítsam le" nekik magyarról magyarra, pl. Jókai, Katona J. Mindig lesz 

könyvszerető ember. 

- Hogyan készültök a NAT-ra ? 

- A tájékoztató füzeteket minden munkaközösség megkapta. Nagyon 

nehéz megváltoztatni a régi beidegződéseket. Nagyon fontosnak tartom az 

informatikai vonalat és a könyvtárhasználati ismereteket. A 

tantárgyfelosztásnál szóba került, de inkább a számítástechnika oldaláról. 

Részletekről, tantárgyi könyvhasználtatásról még nem esett szó. Úgy 

tapasztaltam, hogy ez általános iskolában jobban megy. 

1997. 

 

 

 

Baksáné Farkas Zsuzsa (Mórahalom, Általános Iskola és Szakiskola) 

 

 

„Itt még van becsületük a tanároknak” 

 

- Hogy kerültél kapcsolatba a könyvekkel? 

- Soha nem akartam könyvtáros lenni, de érettségi után, 1979-ben nem 

volt más lehetőségem. Így kerültem a Somogyi-könyvtárba, és nagyon 

megszerettem. Fiókkönyvtárban dolgoztam, ahol jó hangulat volt, főleg 

nyugdíjasok jártak oda - a Felsővárosi Fiókkönyvtárba -, én meg 19 éves 

voltam. 1982-ben az Északvárosi Fiókkönyvtárban kezdtem a a munkát, először 

beosztottként, aztán vezetőként. 1986-ig dolgoztam a Somogyi Könyvtárban, 

akkor jött ez a lehetőség Mórahalmon. Éppen harmadéves voltam a főiskola 

könyvtár-földrajz szakán. Azóta itt vagyok. Annak idején, a gimnáziumban 

népnűvelés fakultációra jártam, ez középfokú végzettséget adott. Aztán 

végeztem még drámapedagógiai tanfolyamot is, az itteni művelődési ház 

színjátszó csoportját vezettem évekig. A lányom, Fanni születése után ez a 

csoport felbomlott, de azóta is szeretnék ilyen önismereti-önkifejezési 
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foglalkozást tartani, kifejezetten hátrányos helyzetű felsős gyerekeknek. A 

tanfolyamot a szentesi gimnázium tanárai vezették, nagyon jól éreztem magam. 

A művelődési házban most is örülnének, ha ilyen csoportot vezetnék a 

nagyobbaknak, akik már kikerültek az iskolából. 

- Hogyan lettél falusi ember? 

- Egy évig ingáztam Szegedről, de akkoriban könnyű volt szolgálati 

lakáshoz jutni. Kaptam lakást, de nehéz volt megszokni a ház körüli munkát a 

favágástól a tűzgyújtásig. Most már nem mennék Szegedre, pedig lakótelepen 

nőttem fel. Itt még nagyobb a becsületük a tanároknak, mindenki ismeri a 

másikat, szóval, sok előnye van a falunak, bár már ez is város. Persze, a 

tantestületen belül van néha széthúzás, de ha valaki bajban van, azonnal mellé 

állnak. Ma is rendszeresen - szinte hetenként - bejárok Szegedre, vásárolni, 

ügyintézni, ez nem nagy távolság. Szegeden nagyobbak a távolságok. 

- Van-e valamilyen hobbid? 

- Jelenleg a családom a hobbim meg az olvasás. Zavar, hogy mostanában 

nem tudok annyit olvasni, amennyit szeretnék. Az én könyvtáramban nem 

találok megfelelőt, a városi könyvtárba nemigen szoktam járni, vásárolni meg 

nem tudok, mert nincs pénzem. Most nagyon szeretnék egy kisbabát, most ez 

köti le minden gondolatomat. (Azóta meg is született a baba, és Zsuzsa boldog, 

kétgyerekes anyuka. - szerk.) Közösségbe is szívesen járok, táborozni szoktunk 

az iskola felszerelésével, néha jótékonysági bálat rendezünk. Ez nagyon jól 

szokott sikerülni, mi szolgáltatjuk a műsort. Ebből több százezer forint a tiszta 

haszon, amit persze, az iskola javára fordítunk. Szóval, ezt a fajta közösségi 

életet nagyon szeretem, sokkal családiasabb a légkör. 

- Melyik korszakodra emlékszel vissza legszívesebben? 

- Azért mégis a legszebb a Somogyi Könyvtárban töltött idő, éppen akkor 

kaptam miniszteri dicséretet, mikor eljöttem. Mindent, amit szakmailag tudok, 

azt ott alapoztam meg, itt inkább csak leépülök. 

- Mennyit dolgozol hivatalosan és azon felül? 

- Most sok mást is csinálok a könyvtáron kívül, az idén pl. napközis 

nevelő voltam heti 23 órában, a könyvtárat pedig túlórában vezettem. Elég 

sokat dolgozom a hivatalos munkaidőn felül, sok a helyettesítés, pl. az 

alsósoknál. Ez nagyon komoly felkészülést jelent, mert a kicsikkel másképp 

kell bánni. A Zsolnai-módszerre nagyon haragszom, szerintem maximalista, pl. 

a gyerekek nem értik a predikatív szószerkezetet vagy a videoidiotizmust. Ez 

nem nevel az olvasás szeretetére, akkora anyaggal bombázza a gyerekeket, 

hogy még a jobbak is elfelejtik. Talán a NAT majd több lehetőséget ad, 

legalábbis jobban kitolja a korhatárt, többet lehet "mesélni". 

- Jársz-e szakmai közösségbe? 
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- Nem nagyon járok, bár vannak könyvtáros barátaim, akikkel tartom a 

kapcsolatot. Az itteni kollégákkal megbeszéljük a szakmai problémákat - már 

amit lehet -, a városi könyvtár vezetője meg egyre nehezebb ember. 

Mostanában inkább csak folyóiratokat olvasok vagy a régi kedves 

olvasmányaimat. Most csak ez fog meg. 

- Milyen a közérzeted, a világlátásod? 

- A magam kis világában jól érzem magamat, persze, féltem az állásomat, 

és ez sok mindent meghatároz. Nem vagyok elégedetlen típus, a 

legfontosabbnak az egészséget tartom. Itt kialakult egy nézet, hogy a könyvtár 

senkinek nem fontos, és ez visszahatott rám is. Egy kicsit meg is keseredtem 

emiatt, és a tanításban találtam meg az örömömet. A könyvtárban nem tudtam 

megvalósítani azt, amit szerettem volna. Persze, lehet, hogy ez az én hibám is. 

- A tantestület és a gyerekek hogyan viszonyulnak a munkádhoz? 

- A tantestület a saját munkájához igényli a könyveket, de nem mindig 

tudom kielégíteni az igényeket. Sokan tanulnak, de a pedagógiai állományom is 

kevés. Az elején, mikor főfoglalkozású könyvtáros voltam, bizony sokkal 

kevésbé tartottak egyenrangúnak, mint amióta tanítok meg osztályfőnök is 

voltam. 

A gyerekek szívesen járnak be, másképp tudnak velem beszélni, mint a többi 

kollégával. A gyerekeket az elején kell erősen fogni. Látom, hogy néhány 

kolléga nem bír a gyerekekkel. Persze, a napközis nevelőket sem veszik 

komolyan, pedig ez is fontos munka. Megfelelő módszereket kell találni. - Már 

nincsenek gyereksegítségeim sem, évekkel ezelőtt volt kiskönyvtáros 

szakköröm is. Könyvtárhasználati foglalkozásokat tartok most is, de délután 

nincs is nyitva a könyvtár. Egyébként is csak az iskolai munkához keresik a 

könyveket. Egyre kevesebbet olvasnak, azt is főleg ismeretterjesztőt. Az 

alsósok nem is ebben az épületben vannak, így a meseállományunk a nullával 

egyenlő. Érdekes módon inkább az alsósok jönnek be a könyvtárba, de ez is a 

tanáron múlik. Még az ötödikesek jönnek, aztán kész. Év elején mindig több 

foglalkozást tartok, aztán ez lecsökken. Szaktárgyi könyves órát egyáltalán nem 

tartanak, pedig 25 gyerek le tudna ülni a könyvtárban, és példányszám is van 

hozzá. Ezért kb. 20 foglalkozást tartottam az idén, de nevelőtestületi 

értekezleten soha nem került szóba a könyvtár. Régebben mindig vittem az új 

könyveket a tanáriba, ma már erről is leszoktam. Inkább csak annak szólok, akit 

érdekel, de bárki megnézheti, hogy mi van meg a könyvtárban. Most már 

igazán nincs messze a könyvtár! 

Néha kapnak könyves feladatot a gyerekek, de ez nem jellemző. Ritkán 

technikából, rajzból, biológiából is kapnak feladatokat. Nekem kell döntenem, 

mit fejlesszek inkább. 

- Mennyi az éves könyvbeszerzési kereted? 
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- Évekig nem fejlesztették a könyvtárat, de most, a vezetőváltás után az 

önkormányzat is partnernak tekinti az iskolát. A polgármestert is személyesen 

ismerem, de többnyire be kell tartani a szolgálati utat. Az iskolavezetés most 

már fontosnak tartja a könyvtárat is, a NAT-ban is hangsúlyosan benne van. 

Kb. 7 000 kötet van most a könyvtárban, most kaptunk CD-ket és videokat, 

ezeket nem tudom, hogyan vegyem állományba. A revizorokat csak a számlák 

érdeklik, ezeket nézik. A műsoros kazetták nálam lesznek, de a technikus majd 

másolatot készít róluk, és onnan sugározza a stúdióból. Folyóirat alig jár, csak a 

Köznevelés, a közlönyök meg a Kincskereső. Ez az egy jár a gyerekeknek. 

Könyvbeszerzési keretünk évekig 10 000 Ft volt, de a beszerzés néha fölment 

50 000-re. Amikor jöttek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatára a könyvek, 

annak nagyon örültem. Abban értékes könyvek voltak, de most a Soros 

Alapítvány könyvei borzalmasak, mindenhová, csak éppen nem az iskolai 

könyvtárba valók. Szerintem az elfekvő raktári készletből kínálnak. Egy évben 

legföljebb 100-120 könyvet tudunk venni. Most a fejkvótából, remélem, hogy 

több jut a könyvekre, de még mindig nem szabad könyvet vásárolnom. A 

Könyvtárellátóval évek óta nincs szerződésem, mert nem engedik. Néha 

bemegyek egy-egy könyvesboltba, így tájékozódom. 

- Hogyan biztosítod a tájékozódást a könyvtárban? 

- Ömlesztett állapotban kaptam a könyveket, ki kellett alakítani a raktári 

rendet: ifjúsági és felnőtt szépirodalom, ismeretterjesztő és kézikönyvek külön. 

Még mindig a raktárban van egy csomó könyv a katalógusszekrénnyel együtt, 

de nem tudok hozzájuk férni, mert ott van az iskola tábori felszerelése is 

előttük. Raktári jelzetek kevés könyvön vannak. Amikor elkezdtem, 

szorgalmasan csináltam, de aztán lekoptak a jelzetek. Nem túl nagy az 

állomány, ezért hamar el tudnak igazodni gyerekek is, felnőttek is. A kollégák 

sokszor fogják a kulcsot, megkeresik maguk a könyvet. Csak raktári és 

betűrendes katalógusom van, de nem is kérik a tanárok. A könyveknek csak 

egy része van földolgozva, a katalógushasználatot nem is tanítjuk. Inkább csak 

a betűrendeztetést... 

A könyvtárban nincs számítógép. Beneveztünk a Soros Alapítvány pályázatába, 

de ha nem nyerünk, akkor is megveszi az iskola. A városi könyvtárban már a 

Szirénnel dolgoznak, de lehet, hogy átadják nekünk. Most kezdtem tanulni a 

számítástechnikát. Majd nyáron átmegyek a városi könyvtárba, tanulmányozom 

a rendszert. Az iskolában is elvárják, hogy értsek hozzá. Őszre megpróbálom 

előkészíteni az állományt az adatbevitelre. 

- Milyen a forgalom a könyvtárban? 

- 22 tanulócsoportunk van, kb. 500 gyerekkel, de elég kis létszámúak az 

osztályok. A forgalomról nem vezetek napi nyilvántartást, csak füzeteset. 

Eleinte csináltam jelentést és munkatervet is, de senkit sem érdekelt. Az idén 

lesz leltározás, akkor lesz selejtezés is. 
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- Hogyan készültök a NAT bevezetésére? 

- Most jöttek meg az átmeneti tankönyvek a 7. osztálynak - földrajzból. 

Eddig Európát tanítottuk, most az Európán kívüli földrészeket kell tanítani újra. 

A történelemből társadalomismeretet kell tanítani, ami inkább a 

középiskoláknak való. Nem tudom, az új kormány mit fog csinálni, de amit 8 

évi munkával kimunkáltak, azt nem lehet egy tollvonással semmisnek 

nyilvánítani. Elméletileg a könyvtárhasználat is nagyon szép, de nem tudom, 

hová építik be. - Legalább havi egy órát rá kellene szánni! - Van, ahol 

tömbösítik... Ha ezt komolyan vennék, akkor másfajta felkészülést jelentene 

nekem is, de abba már nem férne bele a napközi. Év elején még belefér az 

óraszámba, de év vége felé már haladni kell a tananyaggal. 

- Milyen jövőt jósolsz az olvasásnak, a könyveknek? 

- Nem vagyok túl optimista, egyre siralmasabb a helyzet. Szépirodalmat 

már egyáltalán nem olvasnak, legfeljebb mesét, de abban is legyen sok kép, 

legyen nagybetűs, legyen rövid. A gyerekek még kapnak könyvet ajándékba, 

talán vigyáznak is rájuk, de nem biztos, hogy olvassák. A házi olvasmányokon 

is kéne változtatni, inkább csak az örök értékeket kéne benne hagyni, pl. A kis 

herceg, Egri csillagok. Ha csak magamra gondolok, nincs hozzá időm, fáradt 

vagyok hozzá, a tévé előtt is elalszom. A lányomat próbálom olvasásra nevelni, 

minden este olvashat lefekvés előtt. Művelt kollégáim is alig olvasnak, meg a 

könyvek is nagyon drágák. Lehet, hogy a mai könyveket is úgy fogjuk őrizni 

üveg alatt, mint az ősnyomtatványokat? Félek, hogy nem lesznek mindennapi 

használóik. 

1998. 
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K Ö Z Ö S S É G I   É L E T 

 

M. Juhász Ferenc 

 

Egy csapat 
 

Egyszer csak megszületett valami. 

Bizonyára nem mentesen a vajúdásoktól, bizonyára – ha nem is 

fájdalmas, de – hosszas előkészületek és kihordási idő következményeképp, 

bizonyára borús és szép napok hosszú órái után, de: egyszer csak megszületett 

valami. Szülője Papné Éva, szülőszobája a Somogyi-könyvtár Csillag téri 

fiókkönyvtára. Világra jöttének időpontja: 1996. február 19. 

Neve: Csillag téri baráti kör. 

Keresztlevele egy kisalakú emlékkönyvecske.  

Tizenhárom keresztszülő aláírása tanúsítja megérkezését. 

Ennek a baráti körnek nincsenek tisztségviselői, nincs alapszabálya, nincs 

tagdíja, nincs semminemű előírt kötöttsége. A könyvtár olvasóiból állt össze az 

a baráti társaság, amely azt vallja, hogy érdekli és érinti szűkebb pátriájának – a 

Felsővárosnak, Szegednek, Csongrád megyének, egyáltalán: a végekké vált déli 

résznek – a múltja, jelene, kultúrája, tudománya, mindennapjai. Hisz a 

felsoroltakban (mint cseppben a tenger) benne lüktet az egész haza, sőt itt-ott 

egész földrészünk történéssora is. 

A baráti kör tehát arra szövetkezett, hogy időközönként jeles embereket 

hív meg beszélgetni. Olyan embereket, akik tettek-tesznek valamit másokért. 

Randa, lestrapált szavakkal mondva: közösségi, közéleti embereket. 

2000. október 31-én került sor az 50. – nota bene: ÖTVENEDIK! – 

ilyen találkozóra. (Zárójelben: érdekes módon az állandó beszélgetőtársak 

száma is – ama tizenháromról – ötven fölé emelkedett.) 

Nem kerülhető el – sem a kerek szám varázsa, sem (azt hiszem jogos) 

büszkeségünk okán -, hogy felsoroljuk, ki mindenki fordult meg az elmúlt, kis 

híján öt év során a Csillag Téri Baráti Kör rendezvényein. 

 

Íme (időrendben sorolva): 

Básthy Gábor képviselő (kétszer), Péter László egyetemi tanár, Somogyi 

Károlyné újságíró, Csongor Győző ny. muzeológus (kétszer), Molnár Amália 

csecsemő- és gyermekorvos, Tóth Béla író, ny. könyvtárigazgató, Oltvai Ferenc 

ny. levéltár-igazgató, Dillman József sebészorvos, ifj. Lele József 

néprajzkutató, Németh András sebész-urológus, Horváth Dezső tanár, újságíró, 
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Gyuris György könyvtárigazgató, Molnár Imre ny. pedagógus, Makra Ágnes 

tanár, Trogmayer Ottó muzeológus-régész, Varga Mátyás díszlettervező, 

Rimóczy Károly tanár, Király Levente színművész, Kecskés Antal tanár, 

Sulyok Erzsébet újságíró, Szalay István főiskolai tanár, Veszelka Attika költő, 

Frank György költő, E. Kiss Katalin szépíró, Sándor János rendező, Békés Pál 

író, Rigó Balázs vasúti főfelvigyázó, Keszthelyi Béla ny. szakfőgyógyszerész, 

Tandi Lajos újságíró, Fekete Gizi színművész, Rácz Tibor színművész, Simai 

Mihály költő, Apró Ferenc ügyvéd, helytörténész, Laczó Katalin művészeti író, 

Csizmazia György ornitológus, Polner Zoltán költő, Katona Judit költő, Ványai 

Éva alpolgármester, Rátkai Sándor népművész, Jakucs László 

geológusprofesszor, Erdős János karnagy, Gyimesi Kálmán operaénekes, 

Hanczár János humorista, Virág Zsuzsa tanár, Ónody Sarolta pszichiáter, 

Blazovich László levéltárigazgató, Gyulay Endre megyéspüspök, Olasz Sándor 

irodalomtörténész, Szőke Péter ny. városi rendőrkapitány, Vámossy Éva 

operaénekes, Kristó Gyula történész. 

 

Adódna most a lehetőség a statisztikai összesítésre: hány százalék a 

meghívottak között a művész, a lelkész, a politikus, a helytörténész … 

folytathatnám. De hát ez nem fontos. A fontos az, hogy ezek az emberek 

eljöttek ebbe a pici – és nem is beszélgetésre teremtett – könyvtárba. És 

elbeszélgettek az ott lévőkkel. Kötetlenül. 

S hogy hogyan érezték magukat a meghívottak? Néhány idézet az 

emlékkönyvből. (Tudom, mondhatják: persze, hogy jót írt, ha már ott volt. De a 

bejegyzések ennél őszintébbek. Sőt: őszinték.) Rögtön az első, amely azt is 

jelzi, hogy az újszülött már a kezdet kezdetén sem volt csupán pici csecsemő: 

„Köszönettel a tartalmas beszélgetésért és megismerkedésért egy 

összehangolódott közösséggel.” 

      (Básthy Gábor) 

És tovább: 

„Örömmel jöttem a hajdani Gëcsëmánba… jó lenne, ha ez a patriotizmus 

tovább élne a 21. század fiaiban is.” 

      (Péter László) 

„… bár 17-én este itt is szürkület volt, de az arcok!… Azt hiszem, jól éreztük 

magunkat.” 

      (Dillman József) 

„Íme eljöttem a Csillag téri könyvtárba, ahol a jelenlévőktől még én is 

tanulhattam!!” 

      (Csongor Győző) 

„Szögedi a szögediek között jól érzi magát, hát mégha olyan türelmes 

figyelemmel hallgatják, mint a csillagtéri könyvtárban…” 
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      (Németh András) 

„A vártnál nagyobb létszámú baráti társaság példás türelemmel és 

érdeklődéssel hallgatta az ősi Tápéval kapcsolatos mondanivalómat.” 

      (Molnár Imre) 

„Csodálatos érzés egy olyan társaságban lenni, amelyik bízik a könyvtár 

megújulásában.” 

      (Szalay István) 

„Gazdagabbak lettünk! Köszönjük!” 

      (Kecskés Antal) 

„Én sokat tanultam a ma itt összegyűlt társaságtól – hátha én sem ártottam 

nekik! 

      (Békés Pál) 

„Örömmel jártam a Csillag téri könyvtárban, ahol annyira szeretik ezt az áldott, 

átkozott várost.” 

      (Apró Ferenc) 

„Én jól éreztem magam, és elröpült ez a három óra, mint a tavi madár ősszel! 

Köszönöm, köszönöm! 

         (Csizmazia György) 

„Igazán meglepő volt a fogadtatás. Meglepetéstől alig tudtam megszólalni.” 

      (Rátkai Sándor) 

„Az én egész életem azt bizonyította, hogy tele van a világ, tele van az ország 

igazi csodákkal. Nem csupán felfedezésre váró titokzatos barlangokkal, hanem 

hősökkel és önzetlen szentekkel is, nyitott szívű, tiszta lelkű emberekkel, akik 

másokért égetik áldozatos életüket. Ebben a szép kis könyvtárban is ilyen igazi 

csodával találkozhattam. 

Köszönöm Éva, hogy néhány óráig magam is e közösség részese lehettem!” 

      (Jakucs László) 

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt voltam! Csodás aranyos kis közönség volt… 

Szeretettel és köszönettel:” 

       (Gyimesi Kálmán) 

„Megerősödtem itt a hitemben, hogy az emberi kapcsolatok hegyeket 

mozgatnak. Jó volt megtapasztalni az egymásra figyelő, érdeklődő 

szempárokat.” 

      (Ónody Sarolta) 

„A hangulat, a környezet mellett a megjelent felsővárosiak adták meg igazán a 

másfél óra hangulatát. Örülök, hogy itt lehettem, mert nekem is erőt adott 

további munkámhoz és megerősítettek hitemben, hogy kell és szükséges az a 

munka, amit végzünk, mert örömet tudunk vele szerezni másoknak.” 

         (Blazovich László) 
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„Igen örülök, hogy láttam a könyvtár gazdag állományát és a sok kölcsönzőt. 

Köszönöm, hogy a körüllakók érdeklődtek és kíváncsiságukat ki tudtam 

elégíteni. 

Isten áldása kísérje munkájukat.” 

      (Gyulay Endre) 

„Régóta nem találkoztam ilyen érdeklődő, értő közönséggel. Örülök, hogy itt 

lehettem.” 

      (Olasz Sándor) 

„Köszönöm a meghívást, szívesen beszélgettem a könyvek között ebben a 

barátságos légkörben! Jó volt, hogy szeretet vett körül minket!” 

      (Vámossy Éva) 

„Köszönöm a lehetőséget, hogy múltunkról (a távoliról és a közelebbiről) 

beszélgethettünk egy olyan szegletében a zajos világnak, ahol a könyvek 

kipárnázta falak a csendet ölelik közre." 

      (Kristó Gyula) 

 

Gondolom, az idézetek magukért beszélnek. Nem obligát közhely-

szavak ezek, hanem a valódi, megélt élmény tanúságai. A kis társaságnak meg 

erőt, ösztönzést adnak a további együttlétre, a további szervezkedésre. 

Persze nem csak jeles emberek hallgatására, faggatására szorítkozik a 

Baráti Kör. Csak példaképp: Rimóczy tanár úr vezetésével emlékezetes körutat 

tettünk szerette városunkban (alig fértünk el a panorámabuszon), s még az 

ősszegedieknek is sok újat adott – no meg emlékeik felidézésének lehetőségét – 

ez a kirándulás. A gyüttmöntek élményeiről meg még nem is beszéltem. De 

nem képzelhető el a Kör csapatának részvétele nélkül a már hagyományosnak 

mondható várostörténeti vetélkedő sem. 1997-ben bronzérmet szerzett a csapat, 

1998-ben nem talált legyőzőre, 1999-ben ezüstérmes lett. 

A Baráti Kör tagjai a „testi” együttléteken kívül gondolatban, lelkileg, 

egymástól távol is e kis közösség részeseinek érzik magukat – és ez a mai 

elidegenedő, szétaprózódó világban, úgy érzem, nagyon fontos. Az együvé 

tartozás érzésének bizonyítékai azok a képeslapok, üdvözletek, amelyeket a 

tagok küldenek a könyvtárba. 

Meg az a vallomás, amelyet végezetül szó szerint idejegyzek (reszkető kézzel 

írt sorok): 
 

„Kedves Évike! Kedves Tagtársaim! 

Kezemben a Könyvtár Emlékkönyve. Szeretném benne pár mondattal 

emléksoraimat megörökíteni. 

Jó pár-éve már annak, hogy elindultam először a Csillag téri fiókkönyvtárba. 

Nem bántam meg, mert a baráti Kör kikapcsolódást jelentett számomra. Itt 
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nívós, szép előadásokban volt részem, s a jóbarátokkal, ismerősökkel sok 

témánk volt a múltról, jelenről. 

Örülök, hogy soraimmal helyet kaptam e könyvben. 87 évesen, sajnos 

egészségi állapotom miatt egyre ritkábban tudok elmenni a szép előadásokra, 

de ezeket a délutánokat feledni nem fogom. 

Kedves Évike! Kívánom, hogy az Isten segítse továbbra is jó erővel, jó 

egészséggel munkájában, hogy a hallgatóság az előadások után mind 

szellemileg, mind lelkileg gazdagon távozzék. 

Szeged, 1999. III. 9.    Tisztelettel: 

      Rigó Balázs” 

 

Lehet-e ehhez bármit hozzátenni? Legföljebb közhelyeket (hogy: „Lám, 

a közösség iránti igény!”, meg: „Az emberek egymáshoz tartozni vágyása!”, 

meg stb.). Pedig az igazság az, amit Minarik Ede mosodás mondott: „Kell egy 

csapat!” 

S ha támad valahol egy csapatkapitány, aki erejét, energiáit – szívét-lelkét 

beleadva – szinte fanatikus hittel e cél érdekében mozgósítja, lesz Csapat! Ilyen 

egyszerű. 

 

 

Kákonyi Gellért 

 

Mi mást építünk! 

Tábori értékelés 
 

A Bibliotéka Könyvtár a Csongrád Megyei Nemzetiségi Könyvtárral 

közösen megrendezte 2000. július 28. és augusztus 6. között a Mi mást építünk! 

közösségfejlesztő ifjúsági táborát. A fiatalok Szlovákiából (Dunaszerdahely), 

Vajdaságból (Nosza, Királyhalma, Felsőhegy, Óbecse), Magyarország több 

helységéből (Pálmonostora, Gyula, Hódmezővásárhely, Mezőtúr, Csongrád, 

Drágszél, Szeged) érkeztek. A tervezett létszám feltöltése nem okozott gondot, 

azonban egy csongrádi fiatal az utolsó pillanatban bőrkiütések miatt lemondta a 

részvételt. 

Az idei kiscsoportos rendszerben folytatott mentálhigiénés programban 

a „függőségek” kerültek terítékre. A beszélgetések alatt, illetve a tesztek 

kitöltése után szinte azonnal kiderült, a mai ifjú korosztályok igenis 

rendelkeznek az alkoholizmus, drogfüggőség ismeretével, a függőséget 

kiterjesztettük a mai „civilizációs számítógép mániára” is. Környezetükben, 

családi, baráti, saját mikrovilágukban találkoztak ezekkel a szerekkel, 
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jelenségekkel. A tréning alkalmával megtekintettek egy amerikai filmet az 

„anonim alkoholistákról”. A gátlások és esetleges félelmek leküzdése után 

szabadon beszélgettek a cigarettázás, túlzott mértékű alkoholfogyasztás 

ártalmairól. Mi szervezők meg vagyunk győződve arról, hogy a nyíltság és 

őszinteség segített feldolgozni a súlyos „tananyagot” és kivezető utakat is 

nyitott a fiatalok előtt. A tábor másik vonulatát a fiatalok előző évi óhaja 

alapján a trianoni kérdéskör vizsgálata jelentette. Fontos, hogy sikerült az 

előadónak (PHD-hallgató) érzelmektől mentesítve a tényanyagot átadni, a 

békekötés előzményeinek megvilágításával a győztes és vesztes államok 

politikai céljainak korrekt bemutatásával. A magot elvetettük… 

A szabadidős programok (városnézés, szabadtéri színpad előadásainak 

látogatása, múzeum, vízparti kirándulás, Ópusztaszer, Mártély, strandolás, 

gordonkaest, Pleskonics András „zajszínháza” stb.) az értelmes kikapcsolódás 

lehetőségét jelentették, a kiscsoportos foglalkozások során „elfáradt” agyak 

regenerációját szolgálták. A körülöttünk lévő világot azonban nem tudtuk 

teljesen kikapcsolni, minden résztvevő képzeletbeli zsákjába bepakolta az 

otthonról, iskolából hozott nyűgét, kellemetlen élményeit, ezeket a helyzeteket 

csak nagy nehézségek árán tudtuk levezetni, latba vetve minden energiánkat, 

hogy a tábor pedagógiai célja megvalósuljon. 

A mozgalmas 10 nap teljes kiértékeléséhez több hónap szükséges, az 

első „gyorsfényképek” alapján nyilvánvaló, nem volt hiábavaló az elvégzett 

munka! 

 

 

Bajusz Jánosné 

 

 

Beszámoló a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének 

2000. és 2001. évi munkájáról 
 

Egyesületünk 1991-től mint önálló jogi személy az alapszabályában leírt 

célok megvalósítása érdekében végzi tevékenységét. Kiemelt feladatunknak 

tekintjük az általános, szakmai ismeretszerzés, a szakmai tudás folyamatos 

fejlesztését.  

Napjaink információs társadalmában, a társadalmi, gazdasági változás 

mellett elindult egy erőteljes információs technológiai fejlődés. Az Internet 

térhódítása következtében a világ nyitottabbá, érdekesebbé, elérhetőbbé, 

közelebbivé vált. Egyre több és több információ jelenik meg elektronikus 

formában. Ennek velejárója, hogy az emberek egyre inkább képtelenné válnak 
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a felfoghatatlan mennyiségű információ befogadására, feldolgozására. Az 

információk özönében való eligazodáshoz, az információk kezeléséhez, 

feltárásához, nekünk könyvtárosoknak, információközvetítőknek is 

folyamatosan kell tanulnunk annak érdekében, hogy egyre hatékonyabban, 

felelősségteljesebben tudjunk részt vállalni a társadalom információellátásában. 

Az intézmények, a közgyűjtemények anyagi helyzete sajnos nem teszi 

lehetővé, hogy az ott dolgozó kollégák drága részvételi díjas továbbképzéseken, 

tanfolyamokon vegyenek részt. Ezért nagyon fontos, hogy egyesületünk, tagjai 

részére minél több ingyenes szakmai programot tudjon szervezni, az előadások 

Szegeden való megtartásával. (Sok esetben még a megyeszékhelyre való eljutás 

költségeinek a kifizetése is problémát, „terhet” jelent a munkáltatóknak.) 

Rendezvényeinken az új ismeretek elsajátítása mellett, alkalom adódik a 

különböző könyvtári hálózatokból érkező kollégáknak a személyes 

találkozásokra, a közös szakmai gondok megbeszélésére, a tapasztalatok, 

ötletek cseréjére. Hogy mennyire fontos kohéziós erő ez a szakmai 

együttlétünkben, bizonyítja a taglétszámunk alakulása is. 

 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének taglétszáma 2000-ben 

284 fő volt. ( 5 fővel több a tavalyinál) Évről évre sikerült megőriznünk ezt a 

magas létszámot, büszkén vállaljuk, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

megyei szervezetei közül a miénk a „legnépesebb”.  

Tagjaink a megye különböző fenntartású könyvtárainak a munkatársai. 

A felsőoktatási könyvtárak közül a SZTE Egyetemi Könyvtárból 25 fő, a SZTE 

Általános Orvostudományi Könyvtárból 13 fő, a SZTE Főiskolai Kar 

Könyvtárából 5 fő, a SZTE Élelmiszeripari Főiskola Könyvtárából 2 fő, a 

SZTE Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszékének oktatói közül 3 fő, a 

Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tanszékének Központi 

Könyvtárából 1 fő volt egyesületi tagunk. 

A megye általános és középiskoláiban pedagógus-könyvtáros munkakört 

ellátók közül 55 fő tartozott az iskolai könyvtárosok szekciójába, a nyugdíjas 

csoportunkba 43 fő.  

A közművelődési könyvtári hálózatból összesen 133 fő volt 2000-ben 

egyesületi tag. Csongrád és körzetéből 6 fő, Hódmezővásárhely és körzetéből 

19 fő, Makó és körzetéből 18 fő, Szegedről, a Somogyi-könyvtárból 56 fő, 

Szeged és körzetéből 15 fő, Szentes és körzetéből 19 fő. 

 A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárból 2 fő, a Dél-alföldi Regionális Teleház 

Szövetségtől 1 fő, és 1 fő nappali egyetemi könyvtár szakos egyetemi hallgató 

volt tagunk 2000-ben. 

Civil szervezetünknél a második helyen regisztrált szekciótagok száma 

66 fő volt. A Bibliográfiai Szekciónak 2 fő, az Elektronikus Szekciónak 6 fő, a 

Gyermekkönyvtáros Szekciónak 7 fő, a Helyismereti Szekciónak 5 fő, a 
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Könyvtárostanárok Egyesületének 15 fő, a Közkönyvtári Egyletnek 13 fő, a 

Műszaki Szekciónak 5 fő, az Olvasószolgálati Szekciónak 3 fő, a 

Társadalomtudományi Szekciónak 6 fő, a Zenei Szekciónak 4 fő. Közülük 

többen, a szekción belül is felelős tisztséget töltöttek be 2000-ben. 

Tagjaink éves tagdíjat fizetnek, melyből 40%-ot utalunk át a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének. Abban az esetben, ha a nálunk első helyen 

regisztrált tag az MKE valamelyik szekciójának a tagja, akkor tagdíjának 

további 30%-a kerül átutalásra. 

A fent említett fizetési kötelezettség teljesítése után a nálunk maradt 

tagdíjrészből, melynek összege 2000-ben 99219,- Ft és pályázati 

támogatásokból tudtuk megvalósítani éves programjainkat. 2000-ben 

bevételeinknek 11%-át képezték a tagdíjak, 89%-át a pályázati támogatások. 

A tanítási-tanulási folyamat részeseként a következő továbbképzések, 

tanfolyamok szervezését, lebonyolítását sikerült megvalósítani 2000-ben. Ezzel 

is hozzájárulva magunk, kollégáink szakmai tudásának bővítéséhez. 

 

1. Továbbképzések, tanfolyamok 

 

1.1. Január 11. Kulturális fórum 
A Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központtal, a Csongrád 

Megyei Önkormányzattal közös kulturális fórumot rendeztünk 

könyvtárosoknak, népművelőknek, polgármestereknek a Megyeházán. A fórum 

megrendezésével az volt a célunk, hogy a kultúrával foglalkozó, kulturális 

értékeket közvetítő szakemberek és az intézmények fenntartói átfogó képet 

kapjanak a szakmai életünket meghatározó alaptörvényekről, a kulturális 

törvény végrehajtásának jelenlegi állásáról, a költségvetés készítés 

alapismereteiről, a megyei millenniumi programokról és megyei közoktatási 

feladatokról. A szakmai találkozót Frank József, a megyei közgyűlés elnöke 

nyitotta meg. Meghívott előadóink voltak: Marosvári Attila és, a Csongrád 

Megyei Közgyűlés alelnökei, Pálfalvi Zsolt, a Csongrád Megyei Önkormányzat 

irodavezetője, Bariczné Rózsa Mária, Óvári István a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériumának főtanácsosai, Tari Jánosné, a Csongrád Megyei 

Közigazgatási Hivatal főosztályvezetője. 

 

 

1.2. Február 3. Internet használói tanfolyam 

Az Internet használói tanfolyamunkon 16 községi könyvtáros vett részt. A 

tanfolyam megszervezésével az volt a célunk, hogy a kollégák megismerjék az 

Interneten elérhető szolgáltatások körét, elsajátítsák az információkeresési 

stratégiákat, megismerkedjenek a fontosabb információs csomópontokkal. 
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Kalauzi szerepben Kulcsár Marianna és Piri Ildikó, a Somogyi-könyvtár 

munkatársai működtek közre. 

 

1.3. Február 9-10. Megyei szintű könyvtárhasználati verseny 

A millenniumi programokhoz méltóan, ünnepi hangulatban, szép rendezett 

iskolai könyvtárakban került sor a könyvtárhasználati versenyek megyei 

fordulójára a sándorfalvi Általános Iskolában és a szegedi Kőrösy József 

Közgazdasági Szakközépiskolában. A verseny témaköre  2000-ben az „1000 

éves a magyar államiság” volt. A két nap alatt 80 fő  11-16 éves tanuló 

méretetett meg  könyvtárhasználati, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, 

zenei területen. A forgatókönyvet Sáráné Lukátsy Sarolta állította össze.  

 

1.4. Március 9. Szirén program bemutató 

Községi és iskolai könyvtárosoknak szólt a Szirén könyvtári program 

bemutatása. A jelenlévő 40 főnek alkalma volt megismerni a gyarapítási, 

leltározási, katalogizálási, on line keresési, kölcsönzési, funkciókkal rendelkező 

program internetes változatát, melyet Mohai Lajos rendszergazda mutatott be. 

A programot használóknak a találkozás jó alkalom volt problémáik 

megbeszélésére is. 

 

1.5. Március 30. Könyvtárak az ezredfordulón. Megyei továbbképzés 

Továbbképzésünkön a megye különböző hálózataiban dolgozó kollégák vettek 

részt. A kor információs, technikai kihívásai a könyvtárakat is funkcióváltásra 

késztette. Milyenre? Erről számoltak be előadóink Monok István főigazgató, az 

Országos Széchényi Könyvtárból, Mader Béla főigazgató, a SZTE Egyetemi 

Könyvtárából, Marton János igazgató, a SZTE Általános Orvos tudományi Kar 

Könyvtárából, Rátkai Erzsébet igazgatóhelyettes, a Somogyi-könyvtárból. A 

könyvtáros szakemberek szervezett képzési rendszeréről Kenyéri Katalin 

főtanácsos, beszélt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumából. A dán 

demokráciát Thomas Berntsen, a Dán Kulturális Intézet igazgatója mutatta be. 

 

1.6. Április 5-6. Kötészeti tanfolyam 

Községi és iskolai könyvtárosok a könyvtár kötészetében kétnapos kötészeti 

alapismereteket nyújtó tanfolyamon vettek részt, a kötészeti munkatársak Kövér 

Imréné, Pataki Tiborné, Vóna Györgyné kalauzolásával. A könyvtárak 

többsége főleg a kistelepülések könyvtárai költségvetésükben már nem tudnak 

betervezni használat közben megsérült, megrongálódott könyvek köttetésére, 

javíttatására költséget. Tanfolyamunk megrendezésével az volt a célunk, hogy 

olyan könyvkötő nélküli házilag elvégezhető javítási munkaformák 

elsajátítására tanítsuk meg a kollégákat, melyek ismeretével a saját 

könyvtárukban önállóan el tudják végezni a különböző javításokat. 
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1.7. Május 4. Egyesületi nap 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének szakmai napján hallhatunk 

az egyesület 1999-es évi munkájáról, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

tevékenységéről és szekciói közül a Helyismereti Könyvtárosok, az 

Elektronikus Könyvtár és a Gyermekkönyvtáros Szekció működéséről, 

feladatairól. Előadók voltak: Bajusz Jánosné a CSMKE titkára, Ambrus Zoltán, 

a MKE elnöke, Mándli Gyula, a MKE Helyismereti Könyvtárosok elnöke, 

Bakonyi Géza a MKE Elektronikus Könyvtár elnöke és Budavári Klára a MKE 

Gyermekkönyvtáros Szekció gazdasági felelőse. 

  

1.8. Május 4-7. Prágai tanulmányi kirándulás 

Csatlakoztunk az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezet által szervezett prágai 

tapasztalatszerző útjához. Egyesületünkből 6 fő tudott a kiránduláson részt 

venni.  

 

1.9. Június 29. Megyei könyvtáros találkozó 

A 28-adik megyei vándorgyűlésünk helyszíne a fennállásának 50. évfordulóját 

ünneplő apátfalvi Községi Könyvtár volt. A találkozón a megye különböző 

könyvtártípusában dolgozó kollégáknak, 130 főnek Vári Miklós, a vendéglátó 

település polgármestere mutatta be a község múltját, jelenét, gazdaságát. Az 

általános művelődési központ igazgatója, Oláh Sándor beszélt a község 

közművelődési, közoktatási helyzetéről. Dobóné Balogh Gyöngyi könyvtáros 

visszatekintésében felidézte az 50 éves jubiláló könyvtár főbb eseményeit, 

bemutatta a jelen információs tárházát. Tóth Attila művészeti író a szobrok, 

emlékművek jelképeit foglalta össze. Pomogáts Béla irodalomtörténész, a 

Magyar Írószövetség elnöke az irodalom helyzetéről, stílusirányzatokról tartott 

összefoglalót. Hidy Péter művelődésszociológus szót ejtett arról, hogy mit 

jelent a kultúra ma, s mit jelenthet a holnap emberének. 

 

1.10. Augusztus 8-10. A Körös – Maros – Tisza régió a X-XI. században 

.Millenniumi konferencia. 

A csongrádi Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen a millennium 

jegyében regionális konferenciát szerveztünk Csongrádon. A rendezvény 

résztvevői könyvtárosok, pedagógusok, levéltárosok, és határon túlról érkezett 

vendégek / Kárpát-aljáról, Vajdaságból, Erdélyből, Szlovákiából / voltak. Az 

előadók a legfrissebb kutatásokra támaszkodva foglalták össze a Körös – Maros 

– Tisza régióban a honfoglalást követő két sorsfordító század eseményeit. A 

millenniumi konferencia megrendezésével az volt a célunk, hogy a jeles 

kutatók által publikált eredményeket megismerhessük arról a korról, melyet 

honfoglalásnak és államalapításnak nevezünk. Előadók, vendégek voltak: 
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Molnár József, Csongrád városának polgármestere, Kötő József, a Román 

Oktatási és Művelődési Minisztérium államtitkára, Szalontai Csaba régész, 

Farkas Csaba levéltáros, Szegfű László történész, Makk Ferenc történész, 

Koszta László egyháztörténész és Barna Gábor etnográfus. 

 

1.11. Szeptember 28-29. Zenei könyvtárosok tanácskozása. 

A MKE Zenei Szekciójával a könyvtár zenei részlegében dolgozó 

munkatársakkal együtt kétnapos szakmai tanácskozásra invitáltuk az ország 

különböző könyvtáraiból, intézményeiből a zenei könyvtárosokat. 

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének 2000. évi edinburghi 

tanácskozásáról Gócza Julianna, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, 

a zenetudományi szakirodalom nemzetközi referáló lapjába a magyarországi 

zenetudományi szakirodalom eljuttatásáról Gupcsó Ágnes, a MTA 

Zenetudományi Intézetének munkatársa beszélt. A Zenei Információs 

Központok Nemzetközi Szövetségének Budapesten megrendezett 

tanácskozásáról Vida Eszter, a Magyar Zenei Tanács képviselője számolt be. 

Dobó Katalin, a Somogyi-könyvtár munkatársa a Corvina rendszerben a zenei 

dokumentumok feldolgozását mutatta be. Sándor János nyugalmazott 

főrendező, a Szegedi Nemzeti Színháztól a város zenés színházi történetét 

ismertette. Bánfi Ilona és Sósné Karácsonyi Mária, a Somogyi-könyvtár 

munkatársai Szeged szimfonikus zenei életéről és zenei egyesületeiről tartott 

zenével illusztrált előadást. Száz Krisztina a Bartók Béla Művelődési Központ 

munkatársa, a város zenei referense a fenntartó szempontjából ismertette 

Szeged város zenei művelődését. Földes Imre professzor az utóbbi évtizedek 

magyar zeneművészetének fejlődési tendenciáit vázolta fel. 

 

1.12. Október 12. Tájékoztatói tanfolyam 

A tanfolyamon a városi könyvtárak tájékoztató munkatársai és községi 

könyvtárosok vettek részt. Az ismeretfelújító tanfolyam megszervezésével az 

volt a célunk, hogy a tudományterületek közül a természet és az alkalmazott 

tudományok, a művészetek és az irodalom területén azokat az információs 

forrásokat, szolgáltatásokat  számba vegyük, amelyeket a hagyományos és a 

számítógépes könyvtári tájékoztatásban a kollégák hasznosítani tudnak.  

Az első alkalommal a természet és alkalmazott tudományok, a művészetek, az 

irodalomtudomány, a nyelvészet tájékoztatási eszközeiről, kézikönyveiről, 

folyóiratairól, bibliográfiáiról esett szó. Előadók voltak Borosné Bánfi Ilona, 

Galát Gabriella, Juhász Ferencné, Kórász Mária, Somogyi Szilvia, Szerdahelyi 

Péterné, Sósné Karácsonyi Mária, a 

Somogyi-könyvtár munkatársai. 

 

1.13. Október 18. Tájékoztatói tanfolyam 
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A tanfolyam második napján az elméleti fogalmak felelevenítése mellett, a 

tájékoztató apparátus elsődleges, másodlagos dokumentumairól és a nemzeti 

bibliográfia fogalmáról, történeti előzményeiről, retrospektív, kurrens formáiról 

hallhattak előadásokat a tanfolyam résztvevői. Előadók voltak Juhász 

Ferencné, Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár munkatársai.  

 

1.14 Október 26. Tájékoztatói tanfolyam 

A tanfolyam befejező, záró napján a számítógépes tájékoztatásról, az online 

kereshető adatbázisokról, a CD-ROM adatbázisok, az Alfa, Art Press 

adatbázisok használatát mutatták be a könyvtár tájékoztató munkatársai Kórász 

Mária és Piri Ildikó. 

 

1.15. November 16. Helyünk, szerepünk az információs társadalomban. 

Megyei továbbképzés. 

A szakmai rendezvényünkön közművelődési, felsőoktatási iskolai 

könyvtárosok vettek részt. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 

Program és az Országos Széchényi Könyvtár egyik fejlesztési projektje a 

Magyar Elektronikus Könyvtár, amely a magyar nyelvű ill. magyar 

vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra használható, szabadon 

terjeszthető elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye. A Magyar 

Elektronikus Könyvtárt, az új kiadványaikat mutatta be Kokas Károly, a SZTE 

Egyetemi Könyvtár osztályvezetője. Mit jelent az információs társadalom, 

milyen a tudásalapú társadalomban az oktatás mennyiségi, minőségi 

fejlesztésének stratégiája, milyen a nemzeti információs hozzáférési stratégia, a 

kormányzati információpolitika. Hogyan valósul meg a regionális társadalom 

projektek koncepciója. Ezekről a kérdésekről Varga Csaba, a Stratégiakutató 

Intézet igazgatója beszélt. A 6/2000. (II.24) NKÖM rendelet megjelenésével 

megszűnt a Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Az új Könyvtári 

Intézet szervezeti felépítéséről, feladatairól beszélt Dippold Péter igazgató. A 

minőségfejlesztés elemeit hogyan lehet beépíteni a könyvtárhasználi órák 

.megtartásába. Ezt mutatta be Sáráné Lukátsy Sarolta könyvtári szakértő a saját 

felmérései alapján. 

 

 

1.16. November 23. Gyermekkönyvtárosi tanfolyam községi, iskolai 

könyvtárosoknak 

A tanfolyamon a gyermek könyvkultúra, a kortárs gyermek, ifjúsági irodalom 

sajátosságairól, jellegzetes csoportjairól, az egyes csoportok képviselőiről, a 

gyermekkönyvkiadás helyzetéről, beszélt Komáromi Gabriella, a Kaposvári 

Főiskola főiskolai tanára. Bemutatkozott a Buborék Színpad, és Kamarás István 

íróval találkoztak a gyerekek, és a tanfolyamon résztvevők. 
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1.17. November 30. Gyermekkönyvtárosi tanfolyam 

A tanfolyam második részében vendégünk, Nagy Attila olvasásszociológus a 

különböző olvasáskutatási vizsgálatok ismeretében arról számolt be, hogy 

milyen olvasási szokások alakultak ki az ifjúság körében, mennyit olvasnak, 

milyen hatással van a televízió, a videó, a számítógép, az Internet az olvasásra. 

A nap hátralévő részében gyermekkönyvtárosok, Bencsikné Kucska Zsuzsanna, 

a FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtárából, Andóczi Balogh Éva, Kulcsár 

Marianna, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, Tornyi –Molnár Zita a Somogyi-

könyvtárból, Gulyásné Forgó Eszter Csongrádról, Kovácsné Nagy Katalin 

Hódmezővásárhelyről, Gilicze Jánosné Makóról összefoglalták, hogy napi 

munkájuk során milyen PR tevékenységet alkalmaznak annak érdekében, hogy 

népszerűsítsék a gyermekirodalmat, az olvasást, a könyvtárt. 

 

Ebben az évben 72 előadó tartott a fent említett szakmai témakörökben 

szervezésünkben előadást.  

 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Nyugdíjas Csoportja 
2000-ben a következő programokat tartotta a Rigó utcai Kendergyár klubjában, 

rendszeresen részt vettek a Kálvária sgt-i Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár 

irodalmi rendezvényein, és CSMKE szakmai programjain. 

 

Január 12. Izraeli úti élményeiről számolt be Sipos Sándorné. 

Január 19.  Folytatódott  Sipos Sándorné izraeli úti élménybeszámolója. 

Február 2. A csoport örmény esten vett részt a Dél-alföldi Bibliotékában. 

Házigazda dr. Novák Ákos volt.. 

Február 9. Varga Ferenc tartott előadást Verdiről. 

Február 16. ifj Lele József a szögedi népszokásokról beszélt.  

Március 8. Megemlékezés a nemzetközi nőnap alkalmából.  

Március 29. A nyugdíjas csoport az algyői kirándulásuk során megtekintette a 

faluházat és a könyvtárt, megismerkedett azok szolgáltatásaival. 

Április 5. Költészet napi megemlékezés alkalmával találkoztak a Fiatal Szegedi 

Költők Társaságával. 

Április 12. Kovács Miklós Radnóti Miklós irodalmi tevékenységét elemezte. 

Április 19. A csoport megtekintette a Magyar Rádió múltja c. kiállítást 

Budapesten. 

Május 10. Vendég volt Kikli Tivadar zeneszerző. Beszélgetőtársa volt Apró 

Ferenc. 

Június 1. A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárban Görgey Gábor íróval 

találkoztak. 

Június 3. Ellátogattak a Bajor Gizi Múzeumba Budapesten. 
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Június 14. Videó filmet vetített Pávó Ferenc. 

Június 29. Megismerkedtek az apátfalvi Községi Könyvtár munkájával. 

Július 12. Kirándulást szerveztek Mórahalomra. 

Aug. 25-26. Frank Béláné sikeresen szerepelt a Kárpát medencei Szépkorúak 

Millenniumi Szavaló versenyén Szolnokon. 

Szeptember 13. Varga Ferenc előadása az opera történetéről. 

Szeptember 27. Varga Ferenc előadása az opera történetéről. 

Október 4. A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárban találkoztak Mezei András 

íróval. 

November 8. Kovács Miklós Kosztolányi Dezső életútjáról tartott 

ismeretterjesztő előadást. 

November 29. A csoport tagjai a patchwork klub munkáit nézték meg a 

Somogyi-könyvtár alagsorában. 

December 13. Karácsonyi megemlékezéssel fejeződött 2000-ben a nyugdíjas 

klub gazdag programsorozata.  

Sikeres pályázataink, melyek nagymértékben hozzá segítettek az éves 

rendezvénytervünk megvalósításához. 

NKA Könyvtári Kollégiuma regionális tanácskozásokra 200 000,- Ft 

NKA Könyvtári Kollégiuma tanfolyamokra   250 000,- Ft 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete      50 000,- Ft 

Csongrád Megyei Közgyűlés Kulturális Mecenatúra    35 000,- Ft 

 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének 2001. évi munkájáról 

szóló beszámolómat négy témakör köré csoportosítottam. Ezek: taglétszám, 

működés-gazdálkodás, továbbképzések pályázatok. 

  

1. Taglétszám 

 

Az egyesületünk alapszabálya értelmében  ”az egyesületnek tagja lehet 

bármely természetes személy, aki a célokat elfogadja és azok megvalósításában 

tevékenyen részt vállal… írásban jelzi belépési szándékát, az egyesület 

elfogadja és őt tagként az alapszabály szerint nyilvántartásba veszi,… és 

tagsági díját határidőre megfizeti”. 

Szervezetünknek 2001-ben 261 fő tagja volt, 23-mal kevesebb, mint az 

előző évben. A tagnyilvántartás alapján a tagok területi megoszlása így alakult: 

a felsőoktatási könyvtárak közül a SZTE Egyetemi Könyvtárból 25 fő, a SZTE 

Általános Orvostudományi Könyvtárból 13 fő, a SZTE Főiskolai Kar 

Könyvtárából 4 fő az SZTE Élelmiszeripari Főiskola Könyvtárából 1 fő, a 

SZTE Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszékének oktatói közül 3 fő, a 

SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtárából 1 fő, Magyar Tudományos 

Akadémia Biológiai Tanszékének Könyvtárából 1 fő volt egyesületi  tagunk. A 
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megye általános és középiskoláiban pedagógus-könyvtáros munkakört ellátók 

közül 47 fő tartozott az iskolai könyvtárosok szekciójába, a nyugdíjas 

csoportunkba 36 fő. Az előző évhez képest e két csoportnál volt a legnagyobb 

arányú visszaesés a taglétszámot tekintve.  

A települési könyvtárakban dolgozók közül 127 fő volt 2001-ben egyesületi 

tag. Csongrád és körzetéből 5 fő, Hódmezővásárhely és körzetéből 16 fő, Makó 

és körzetéből 18 fő, Szegedről, a Somogyi-könyvtárból 52 fő. Szeged 

körzetéből 17 fő, Szentes és körzetéből 19 fő. 

A Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárból 2 fő, a Dél-alföldi Regionális Teleház 

Szövetségtől 1 fő tagunk volt. 

Év közben kaptuk az értesítést a Magyar Könyvtárosok Egyesületétől, 

hogy a határon túli vajdasági kollégák közül 17 fő kérte az egyesületünkbe való 

felvételét. 

Civil szervezetünknél a második helyen regisztrált szekciótagok száma 

61 fő. A Bibliográfiai Szekciónak 2 fő, az Elektronikus Szekciónak 3 fő, a 

Gyermekkönyvtáros Szekciónak 7 fő, a Helyismereti Könyvtárosok 

Szervezetének 5 fő, a Könyvtárostanárok Egyesületének 15 fő, a Közkönyvtári 

Egyletnek 12 fő, a Műszaki Szekciónak 5 fő, az Olvasószolgálati Szekciónak 4 

fő, a Társadalomtudományi Szekciónak 6 fő, a Zenei Könyvtárosok 

Szervezetének 2 fő. Közülük többen, a szekción belül is felelős tisztséget 

töltöttek be 2001-en. 

 

2. Működés, gazdálkodás 

 

„Az egyesület legfőbb szerve a tagok összeségét képviselő közgyűlés. A 

két közgyűlés között az egyesület képviseleti és vezető szerve az elnökség. Az 

elnökségnek 9 fő, a közgyűlés által 4 évre választott tagja van.” (CSMKE 

alapszabály) 

Az elnökség ebben az évben egyszer tartott ülést, amelyen jelen volt az 

ellenőrző bizottság elnöke is. Az év eleji ülésünkön megbeszéltük az éves 

munkatervünket, melyet tagjaink továbbképzési javaslatai alapján állítottunk 

össze. 

„Egyesületi tagjaink tagdíjat fizetnek.” (CSMKE alapszabály) 2001-ben 

tagjaink összesen 202102,-Ft tagdíjat fizettek. Ebből az összegből a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének a tagdíj 40%-át utaltuk át, ez 80452 Ft-ot 

jelentett, a szekciók felé 20346-Ft-ot. Nálunk a tagjaink által befizetett 

összegnek a fele maradt 101304,- Ft. 2001-ben ebből az összegből és a 

pályázati pénzekből tudtunk gazdálkodni.  
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3. Továbbképzés 

 

Az egyesület célja, hogy bővítse tagjainak szakmai és általános 

ismereteit…. E cél érdekében az egyesület előadásokat, rendezvényeket, 

szakmai tanfolyamokat rendez”( CSMKE alapszabály) 

A könyvtárakban a stratégiai célok megvalósítói az ott dolgozó 

munkatársak. Ezért a könyvtári szakemberek képzése, továbbképzése is 

stratégiai kérdés. Az iskolarendszeren belül megszerzett szakmai ismereteket 

állandóan frissíteni kell, hogy a megváltozott, infokommunikációs könyvtári 

világunkban képesek legyünk az olvasót, a felhasználót dokumentummal, 

információval ellátni. 

2001-ben a következő továbbképzések megvalósításával járultunk hozzá 

egyesületi tagjaink szakmai ismereteinek bővítésére. 

 

3.1. Január 9. Jogi ismereteket nyújtó tanfolyam 
Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. alapján minden költségvetési 

intézménynek el kellett készítenie az alapító okiratát. Az 1997. évi CXL. 

törvény értelmében pedig a könyvtár küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét, 

felül kellett vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatot. Tanfolyamunkon a 

kulturális és oktatási intézmények jogszabályok által előírt 

alapdokumentumainak formájához, tartalmának elkészítéséhez adott segítséget 

a községi és városi könyvtárak munkatársainak előadónk Rátkai Erzsébet, a 

Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese. 

 

3.2. Január 18. Konferencia a települési informatikai rendszerekről 
A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalával, a Csongrád Megyei 

Közművelődési Tanácsadó Központtal közösen tartottuk az év eleji 

rendezvényünket a Megyeházán polgármestereknek, népművelőknek, 

könyvtárosoknak.  

A megyei térségfejlesztési koncepciót Marosvári Attila alelnök ismertette, a 

Megyei Területi Információs Rendszert Huber Bertalan főjegyző és Süléné 

Száraz Zsuzsa tanácsos mutatta be. A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma Közművelődési Főosztályáról Kiss László szakfőtanácsos, 

számolt be a közművelődés informatikai rendszeréről. A Borsod-Abaúj-

Zemplém megyei Közművelődési Tanácsadó Központ munkatársa, Riz Gábor 

igazgató saját megyéjük kulturális információs rendszeréről tartott  bemutató 

előadást. 

 

3.3. Bod Péter megyei könyvtárhasználati verseny a Kőrösy 

Szakközépiskolában. A verseny forgatókönyvét dr. Sáráné dr. Lukátsy Sarolta 

állította össze. 
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3.4.  Március 24. Szakmai út a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba 

Délelőtt megnéztük a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületét, szolgáltatásaival 

ismerkedtünk, délután a Parlamentben a szent koronát tekintettük meg. 

 

3.5. Március 23-24. Regionális konferencia iskolai könyvtárosoknak, 

gyermek-könyvtárosoknak 
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Szekciójával, a 

Könyvtáros-tanárok Egyesületével, a Megyei Pedagógiai Intézettel közös 

regionális konferenciát szerveztünk iskolai könyvtáros-tanároknak, gyermek-

könyvtárosoknak az információs társadalomról a tudás alapú társadalomról. 

A konferencián előadók voltak: Horváth Zsuzsanna az Országos Közoktatási 

Intézettől, aki hétköznapi szövegértési, szövegolvasási vizsgálatáról beszélt 

Merényi Zsuzsanna az Alternatív Közgazdasági Gimnázium munkatársa arról 

tartott előadást, hogy az Internetet hogyan lehet beépíteni a tanulás-módszertani 

szokások közé. Szilágyi Erzsébet, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum munkatársa a magyar közoktatás történetét felölelő számítógépes 

adatbázis használatába kalauzolta el a résztvevőket. Simon Ferenc a Bethlen 

Gimnázium tanára egy WEB-tári sétára hívta meg a konferencia résztvevőit. 

Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 

osztályvezetője azt szemléltette, hogyan lehet könyvtárhasználati ismereteket 

oktatni multimédiával. Sáráné Lukátsy Sarolta szaktanácsadó a 

könyvtárhasználati ismeretek mérését mutatta be sok példával alátámasztva. 

Komenczi Bertalan az egri Tanárképző Főiskola docense a virtuális európai 

oktatási térről beszélt. 

 

3.6. Április 19. Megyei továbbképzés 

A szakmai napot a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 2000. évi 

munkájáról szóló beszámolóval kezdtük, melyet az egyesület titkáraként 

tartottam. Az MKE tagdíj változtatási elképzeléseiről Gyuris György az 

egyesület elnöke tartott tájékoztatást. A nap hátralévő részében Kövér Tibor és 

Medve Mihály osztályvezetők, az Országgyűlési Könyvtár  Árkos Iván, az 

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Borostyánné Rákóczi 

Mária, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Sikaláné Sánta Ildikó 

osztályvezető, a Somogyi-könyvtár ingyenes és térítéses szolgáltatásairól 

beszéltek.  Légrádi Tibor marketingigazgató és Bariczné Rózsa Mária 

könyvtári menedzser, a Könyvtárellátótól  a közhasznú társaság szolgáltatásait 

ismertette. A szakmai találkozó Molnár Melinda költészet napi 

megemlékezésével zárult. 
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3.7. Május 24. Csongrád megyei városi könyvtárak a világhálón. Honlap 

bemutató 

Lehetőséget adtunk a városi könyvtáraknak arra, hogy a jelenlévőknek 

bemutassák könyvtáruk honlapját. A városi könyvtárak közül csupán két 

könyvtár, a kisteleki Városi Könyvtár és a szentesi Városi Könyvtár Kht nem 

élt a bemutatkozás lehetőségével. A rendezvényen közreműködők voltak: 

Bereczkiné Nagy Katalin, Piri Ildikó, Galát Gabriella a Somogyi-könyvtárból. 

A csongrádi Városi Könyvtár és Információs Központból Berényi Péter és 

Németné Fekete Olga. A hódmezővásárhelyi Németh László Városi 

Könyvtárból Bajnóczi Sándorné és Szénási Edit. A makói József Attila Városi 

Könyvtárból Galamb Katalin és Vizi Gábor A mindszenti Keller Lajos Városi 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménytől Fuchszné Benák Katalin. A 

mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtártól Zemankó Györgyi. 

 

 3.8. Június 21. Megyei könyvtáros találkozó 

A 29. alkalommal megrendezésre kerülő könyvtáros találkozót Deszk 

könyvtárában rendeztük meg. A meghívott vendég előadóink közül a 

találkozón először Simicz József polgármester adott tájékoztatást a település 

életéről, fejlődéséről a megjelent közel 110 könyvtáros kollégának. A 

művelődési házzal összevont könyvtár működéséről, szolgáltatásairól az 

intézmény vezetője Kószó Aranka beszélt. A millenniumi évfordulóhoz 

kapcsolódva vendégünk, Blazovich László a Dél-alföldi évszázadok sorozat 

köteteit mutatta be. Tóth Attila művészeti író, az évfordulóhoz kapcsolódva 

ismertette, hogy milyen új alkotások, kerültek az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékparkba. Csúri Károlyné a Somogyi-könyvtár munkatársa a 

könyvtár gyűjteményi kincseiről, ritkaságairól tartott előadást. A délutáni 

program keretében megtekintettük a Gerliczy- kastélyban működő 

tüdőkórházat, a görögkeleti szerb templomot és a neogótikus római katolikus 

templomot.  

 

3.9. Szeptember 20-21. Gyermekkönyvtárosi tanácskozás az MKE 

Gyermekkönyvtáros Szekcióval.  

A MKE Gyermekkönyvtáros Szekcióval, a Kiss Áron Magyar Játéktársasággal 

közös konferenciát tartottunk a játék, játékosságról, kapcsolódva az Olvasás 

Éve rendezvényeihez. A tanácskozáson több oldalról megközelítve azt 

elemeztük, hogy az új évezred- új gyermekeinek lelki, szellemi fejlődésében 

mit jelent a játék, az ének az irodalom, a könyv, a mese. Szakemberek által 

bebizonyított tény, hogy milyen fontos szerepe van a játéknak, játékosságnak 

az olvasás megszerettetésében. A könyvtáros kollégák nagyon sokféle módszert 

használnak a foglalkozásaikon az olvasás felkeltésére, ösztönzésére. Pl. 

könyvtári, irodalmi társasjátékot, drámajátékot, egy – egy témához 
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kapcsolódva. Az elméleti előadásokhoz kapcsolódva ezekből is kaptunk ízelítőt 

a kétnapos szakmai együttlét során. Meghívott vendégeink voltak: Gabnai 

Katalin, Váradi István drámapedagógusok, Kőrössy Judit pszichológus, 

Györgyi Erzsébet és Tóth Józsefné Fábián Eta játékkészítők, Budavári Klára, 

Andóczi Balogh Éva, Palánkainé Sebők Zsuzsa, Ignácz Lászlóné, Túróczi 

Zsuzsa könyvtárosok, Csorvási Zoltán előadóművész, a Buborék Színház.   

 

3.10. Szeptember 28. Kirándulás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkba 

Tóth Attila művészeti író vezetésével megtekintettük a millennium évében 

átadott szoborparkot. 

 

3.11. Október 1-2-3. Kommunikációs tréning 

A tréning megrendezésével az volt a célunk, hogy a résztvevők megismerjék a 

lelki egészség védelmének, megőrzésének tartalmát, a prímér prevenció 

lehetőségeit, az emberi kommmunikáció alapfogalmait, folyamatát. 

A tréninget vezette: Rózsavölgyi Anna. 

 

3.12. Október 2. Menedzsment előadás sorozat, Szabadkán  

A négy napból álló menedzsment sorozat első napján a könyvtári marketingről 

tartott előadást Alföldiné Dán Gabriella, a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetem osztályvezetője vajdasági könyvtárosoknak Szabadkán. 

 

3.13. Október 10-11. Tájékoztatói tanfolyam 

Folytattuk az előző évben elkezdett tájékoztatói tanfolyamunkat. A mostani 

tanfolyamon a tudományterületek közül a társadalom, történettudományok és a 

gyermekkönyvtári munka területéről azokat az információs forrásokat, 

szolgáltatásokat tekintették át a kollégák,  melyek a hagyományos és a 

számítógépes könyvtári tájékoztatásban  fontosak. A tanfolyamot vezették: 

Bereczkiné Nagy Katalin, Szerdahelyi Péterné, Andóczi Balogh Éva, Kulcsár 

Marianna, Palánkainé Sebők Zsuzsanna. 

 

3.14. Október 15. Megyei továbbképzés a minőségbiztosításról 
A minőségi szemlélet a 70-es évektől elérte a könyvtárakat és szolgáltatásaikat. 

Megjelent és széles körben elterjedt az átfogó minőségelvű irányítás módszere, 

amely a magas színvonalú minőség eléréséhez szükséges tennivalókat foglalja 

magában. 

Vendégünktől Zalainé Kovács Évától, a Szent István Egyetem Központi 

Könyvtárának főigazgatójától az átfogó minőségelvű irányításról, a TQM 

alapelveiről, a minőség-ellenőrzés eszközeiről, a teljesítmények méréséről, 

értékeléséről kaptunk részletes előadást. 
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3.15. Október 16.  Menedzsment előadás sorozat, Szabadkán 

A minőségbiztosítás volt a témája a második alkalomnak. A vendég Zalainé 

Kovács Éva, a Szent István Egyetem Központi Könyvtárának főigazgatója volt. 

 

3.16. Október 30. Menedzsment előadás sorozat, Szabadkán 

A változások menedzseléséről volt szó a harmadik találkozón. Skaliczky Judit, 

a NKÖM Könyvtári osztályának osztályvezetője és Zalainé Kovács Éva, a 

Szent István Egyetem Központi Könyvtárának főigazgatója  volt az előadó. 

 

3.17. November 6. Menedzsment előadás sorozat, Szabadkán 

A menedzsment előadássorozat befejező napja Skaliczky Juditnak, a NKÖM 

Könyvtári Osztály vezetőjének az előadásával fejeződött be, amely a stratégiai 

tervezésről szólt. 

   

3.18. November 7. Munkaközösségi összejövetel Szentesen 

A munkaközösségi összejövetelen a jelenlévőknek a szentesi városi könyvtár 

szolgáltatásairól az intézmény igazgatója, G. Szabó Lenke beszélt. Mann Judit, 

az ARTISJUS jogásza arról adott tájékoztatást, hogy a szerzői jogi törvény 

milyen hatással van a könyvtári munkára. 

 

3.19. November 22. Megyei továbbképzés 
A megyei továbbképzésünk egyik témája volt a modern és a posztmodern 

irodalom. Milyen irányzatok alakultak ki a magyar irodalomban? Mi jellemző 

az 50-es években megjelenő „új regényekre” Milyen eszméket hirdet a 

hetvenes években a posztmodern irányzat? Meghívott előadónk, a Szegedi 

Tudományegyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének docense, Olasz 

Sándor volt. 

A továbbképzés második részében a köztauruszról, az OSZK –tezaurusz 

történetéről, feladatáról Ungvári Rudolf tudományos főmunkatárs beszélt az 

Országos Széchényi Könyvtárból, az átfogó információkereső nyelvi szótár 

használatát Bakonyi Géza főigazgató helyettes mutatta be az  SZTE Egyetemi 

Könyvtárból, és mindezek szoftver hátteréről Czoboly Miklós fejlesztőmérnök 

adott tájékoztatást a Datawere Kft-től. 

 

3.20. December 13-14.  Mesés továbbképzés gyermekkönyvtárosoknak 

A megyei gyermekkönyvtárosoknak, iskolai könyvtárosoknak szóló szakmai 

találkozón előadók voltak: Cserhalmi Zsuzsa címzetes docens, az ELTE BTK 

Magyar Irodalom Tanszékről, aki a mese, meseszerűséget vonultatta végig a 

kortárs magyar irodalomban. Almásiné Szaszkó Edit, a szentesi Kiss Bálint 

Református Általános Iskola pedagógusa mesét dramatizált az őt elkísérő 
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diákjaival. Koszecz Sándor, a békéscsabai Ruhaipari Szakközépiskola 

pedagógusa a népmesei elemekről tartott előadást és egy mesét, a 

Feketeországot elemezte. 

 

Ebben az évben 74 előadó tartott a fent említett szakmai témakörökben, 

szervezésünkben előadást. A továbbképzések, tanfolyamok megvalósításához 

szükséges szervezési, másolási és postaköltséget a Somogyi-könyvtár 

biztosította. 

Az előadók tiszteletdíját, annak járulékos költségeit, az útiköltséget, szükség 

esetén a szállásköltséget az egyesületnek, a pályázatokból sikerült rendezni. 

  

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Nyugdíjas Csoport 

tagjai 2001-ben már havonta két alkalommal találkoztak. A hónap második 

szerdáján az Első Magyar Kenderfonó Rt. könyvtárában, a hónap negyedik 

szerdáján a Somogyi-könyvtár klubjában jöttek össze videó vetítésre, 

ismeretterjesztő előadások meghallgatására játékos vetélkedőkben való 

részvételre. 

Megvalósult programjaik: 

 

1. Január 10. Sipos Sándorné klubtag tartott videó vetítéses előadást Izraelről. 

2. Január 31. Folytatódott Sípos Sándorné ismeretterjesztő előadása Izraelről. 

3. Február 14. Varga Ferenc klubtag Hódmezővásárhely művészvilágát 

mutatta be, videó vetítéssel egybekötve. 

4. Február 28.  A klubtagoknak Radnai Zsuzsa gyógytornász az időskori 

otthoni torna fontosságáról beszélt. 

5. Március 14. A Tisza Lajos Texilipari Szakközépiskola Irodalmi Színpada 

március 15-ei műsort adott elő nagy sikerrel. 

6. Március 28. Az ÖKONET termékeket Tóth Gábor üzletkötő mutatta be. 

Karszt Sándorné klubtag a vércsoportokról tartott  ismeretterjesztő előadást. 

7. Április 11. A költészet napja alkalmából Baricz Árpád tanár verseket 

mondott. 

8. Április 25. Varga Ferenc zenei vetélkedőt tartott. 

9. Május 9.  Pávó Ferenc klubvezető élménybeszámolója hangzott el a 

franciaországi útjáról. 

10. Május 9. A Bibliotéka Könyvtárban találkoztak Temesi Ferenc íróval. 

11. Május 22. A csoport a szatymazi kirándulása során megtekintette a 

művelődési házat és könyvtárat. 

12. Május 30. A résztvevők egészségügyi témáról beszélgettek. 

13. Június 13. Babits Mihály költőre emlékeztek halálának 60. évfordulóján. 

Kováts Miklós tanár tartott emlékező előadást a nagy költőről. 
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14. Június 25. Szeged város polgármesteri hivatalának szervezésével Szeged 

fogadta Szolnok város nyugdíjasait. Csoportunk közreműködött a 

vendéglátásban. 

15. Június 30. Szolnok városa fogadta a szegedi nyugdíjasokat. A klubunk is 

képviseltette magát a nagyszabású rendezvényen.  

16. Július 6. Életet az éveknek nyugdíjas klub szervezésében 13 fő klubtag vett 

részt gyopárosi kulturális programon. 

17. Augusztus 8. Frank Béláné klubtagunknál bográcsos készítése. 

18. Szeptember 12. Zenei témájú videó film megtekintése. 

19. Szeptember 26. Varga Ferenc klubtag zenei vetélkedőt tartott a Somogyi-

könyvtárban. A jól válaszolók könyvjutalomban részesültek. 

20. Október 10. Zenei témájú videó film nézése. 

21. Október 24. Könyvtárlátogatás a makói József Attila Városi Könyvtárba. 

22. Október 31. Egészségügyi témával kapcsolatos előadás meghallgatása. 

23. November 14. Varga Ferenc előadása a zene és az irodalom kapcsolatáról. 

24. November 28. A 2002-es programtervezet megbeszélése. Karácsonyi 

díszek készítése. 

25. December 12. Karácsonyi megemlékezés. 

 

4. Pályázatok 

 

A nyugdíjas csoport programjait kivéve a felsorolt szakmai 

rendezvényeinket nem tudtuk volna megvalósítani, ha nincsenek pályázati 

támogatások. 

Egyesületünk 2001-es évi sikeres pályázatai: 

 

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány. A támogatás 40000,-Ft. 

Magyar Soros Alapítvány. A támogatás 200000,-Ft. 

NKA Irodalmi és Könyv Kollégium. A támogatás 100000,- Ft. 

NKA Könyvtári Kollégium. A támogatás 200000,-Ft. 

NKA Könyvtári Kollégium. /vajdasági könyvtárosok szakmai képzésére./  A 

támogatás 306000,- Ft. 

A CSMKE nyugdíjas csoportja működési kiadásokra 20000,-Ft támogatást 

kapott  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. 

Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezete. A CSMKE 2002. évi működési 

költségeire a támogatás 90000,- Ft. 

A CSMKE Iskolai szekciója a Bod Péter megyei könyvtárhasználati verseny 

lebonyolítására 30000,-Ft támogatást kapott a Csongrád Megyei Közoktatási 

Alapítványtól. 
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 Ebben az évben összesen 986000,- Ft-ot sikerült pályázat útján elnyerni a 

megyei szintű szakmai rendezvények lebonyolítására. 

 

 

 

Veres Gyuláné 
 

Találka 
 

A Bibliotéka és a Nemzetiségi Könyvtár megrendezte 2001. július 26. és 

augusztus 4 között a „TALÁLKA” (Találékony Kortárs Ifjak Alkotótábora) 

közösségfejlesztő, ifjúsági (olvasó) táborát. A fiatalok a Vajdaságból 

(Királyhalma, Nosza, Felsőhegy, Óbecse) és Magyarország több helyiségéből 

(Gyula, Csongrád, Drágszél, Szeged, Mezőtúr) érkeztek. Szlovákiából három fő 

betegség miatt nem tudott eljönni. 

 A hely, Bakonybél, festői környezetet biztosított a tábornak. A 

szálláshely felújított (a falusi turizmusba bekapcsolódott) magánháznál volt, 

ami a kiscsoportos foglalkozásokhoz is ideális helyként szolgált. Az 

étkezéseket az apátsági étteremben illetve a helyi vendéglőben biztosítottuk a 

táborozók számára. 

 A tábor kiemelt pedagógiai programja ebben az évben a 

mentálhigiénés tréning – kiscsoportos foglalkozások megvalósítása volt. Ez a 

program az emberi kapcsolatok, a párválasztás, felelősségvállalás fontosságát 

hangsúlyozta. A táborozó fiatalok egy része abba az életkorba érkezett, amikor 

a párkapcsolatok igen fontossá válnak. A szülőktől való „elszakadás” folyamata 

ilyenkor indul el, a felnőtté válás küszöbén állnak. A beszélgetések, 

helyzettesztek kitöltése azt bizonyította, hogy a fiataloknál ez félelemmel, 

gátlásokkal, aggodalommal jár. A tréning alkalmával a gátlások és az esetleges 

félelmek leküzdése után (amihez az irányított játékok nagyban hozzájárultak) 

szabadon beszélgettek erről a témáról, saját élményeikről, problémáikról. 

Ehhez természetesen egymás és a csoport bizalmát kellet „élvezniük” – hogy 

megnyíljanak – figyeljenek rájuk.  

 A tábor másik arculatát a környezet szépségéből adódóan  a természet 

felé fordulás jellemezte; így került sor egy éjszakai túrára(mely egy beavatási 

szertartással egybekötve sokat segített a fent említett gátlások leküzdésében is), 

illetve vadlesre. 

Mindezen kívül a táborozók megismerkedtek a környék kulturális 

értékeivel is: helytörténeti sétát tettek Bakonybélben, amelynek során 

megtekintették a bencés templomot és monostort Vásárhelyi Anzelm atya 

kalauzolásával, továbbá a Borostyán kutat és a többi nevezetességet is, 
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kirándultak Zircre – ahol a ciszterci bazilikában és  a könyvtárban tettek 

látogatást, valamint egy nap a Balaton „hullámait lovagolhatták” meg. 

A szervezők olyan környezetet igyekeztek biztosítani, ahol mindenki 

önként vehetett részt a különféle szituációs játékokon, s az elvárásoknak 

nehézségek nélkül meg lehetett felelni. 

Arra törekedtünk, hogy a tíz nap alatt a fiatalok  fogódzókat kapjanak 

a „nagybetűs életben” való eligazodáshoz s ha szükséges, évközben is meg 

tudják találni egymást, tehát visszacstolásra is legyen lehetőség.  

A táborozók visszajelzései (levelek, telefonok), illetve az a tény, hogy 

a fiatalok már tervezik a jövő nyári tábor programját, azt sugallják, hogy 

fáradozásunk nem volt hiábavaló. 

A Nemzeti Etnikai Kisebbségek Főosztálya és a MOBILITAS Ifjúsági 

Szolgálat pályázata nagymértékben hozzájárult a programok színvonalas 

lebonyolításához. 

 

Bakonybél 
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K Ö N Y V J E L Z Ő 
 

Labádi Lajos 
 

                        

Kurca-parti vallomások 
 

Az elmúlt év októberében értesülhettünk arról, hogy elkészült és 

nyomdába került a Kurca-parti vallomások című memoárkötet kézirata. Az 

előmunkálatokról több száz szentesi polgár már korábban is tudomást 

szerezhetett, mivel személyes felkérést kapott – A Kurca-parton mit keresek? 

költői kérdésre adandó válasz kapcsán – a tervezett emlékkönyvben való 

szereplésre. Azokban a hónapokban (február-április) sokan megállították 

egymást az utcán, kölcsönösen kérdezgetve: Te kaptál...? Válaszolsz? Mit írtál? 

Mennyi lett? Szerinted lesz belőle valami? ... Vérmérséklete szerint ki így, ki 

úgy reagált, de szinte senki sem maradt közömbös. Érzékelni lehetett a 

várakozást, a kíváncsiságot a szokatlan, újszerű vállalkozás iránt. Ez tovább 

fokozódott, amikor a kötet kigondolója és megvalósítója – Bodrits István 

szerkesztő, könyvtáros, számos szép helytörténeti kiadvány gondozója – a 

készülő könyvből szemelvényeket tett közzé a Szentesi Élet hasábjain. A 

kiválasztott "ízelítők" egyértelművé tették, hogy műfajilag és tartalmilag olyan 

munka született, amelyet sokat fognak forgatni a szentesiek, illetve a Szentes 

közelmúltja iránt érdeklődő történész, szociológus, néprajzos... stb. 

szakemberek. 

Az újszerű társadalomtörténeti kutatások egyik jeles hazai képviselője – 

Benda Gyula – az alábbiakban foglalta össze a személyes történelem 

jelentőségét: "Minden korban, minden társadalom történetét az egyszerű, 

"hétköznapi" emberek ezreinek élete alkotta és alkotja. És mégis éppen ők 

azok, akik a legritkábban jutnak szóhoz, s akikről a leggyakrabban és 

leggyorsabban feledkezik meg a történelem. A modern társadalomtörténet, 

vagy szociológia is gyakran egyszerű statisztikai sokaságnak tekinti őket. 

Meggyőződésem, hogy a személyes történelem kutatása, az egyszerű emberek 

emlékezetében, tárgyaiban és személyes dokumentumaiban megőrzött 

történelmi események feltárása nagymértékben hozzájárulna a magyar 

társadalom utolsó száz évének jobb és pontosabb megértéséhez. Nemcsak a 

háborús események, a politikai fordulatokban gyökerező egyéni tragédiák 

átélésére gondolok, hanem mindazon személyes történelmi tapasztalatra, amit a 

különböző társadalmi csoportokhoz tartozó emberek, saját egyéni céljaikat 

követve, megőriztek és felhalmoztak az utolsó évszázadban. Ez a történelem él 
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tovább egyének, családok, kisközösségek értékeiben, mindennapi 

magatartásában, viselkedési stratégiáiban."  

A Kurca-parti vallomások c. kötet nem országos jelentőségű események, 

nem királyok, fejedelmek, hadvezérek, kormányfők tetteinek megörökítéséről 

szól. Szentesiek vallanak Szentesről, szülőhelyükről, lakhelyükről, szűkebb 

pátriájukról. A személyes sorsok, életutak, küzdelmek által mégis 

érzékelhetővé válik a korabeli magyar valóság, az egyénileg és közösen  megélt 

történelem. A közel 600 oldalas könyvben szereplő 144 visszaemlékező 

szentesi polgár életkora a 18 évestől a 90 évesig terjed. A származás, társadalmi 

helyzet és foglalkozás szerinti megoszlás szempontjából szintén rendkívül 

változatos a tabló, különösen ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy életút 

milyen kitérőkre kényszerült az átélt történelem viharaiban. A visszaemlékezők 

között találunk gépészt, lakatost, szerszámkészítőt, késes- és műköszörűs 

mestert, rézművest, kőművest, szobafestőt, kosárfonót, szövőt, cukrászt, 

kereskedőt, kirakatrendezőt, gépkocsivezetőt, tisztviselőt, vasutast, rendőrt, 

katonatisztet, jogászt, orvost, állatorvost, gyógyszerészt, tanítót, tanárt (ált. isk., 

középisk., főisk., egyetem), zenetanárt, papot, népművelőt, könyvtárost, 

levéltárost, régészt, muzeológust, néprajzkutatót, újságírót, szerkesztőt, 

színészt, zenészt, karnagyot, orgonaművészt, festőművészt, szobrászművészt, 

keramikust, fafaragót, fotóművészt, közgazdászt, mezőgazdászt, agrár-, 

kertész-, vegyész-, építész-, gépészmérnök...stb. Valamennyien a maguk 

életéről írnak, beleszőve választott hivatásuk, szakmájuk, foglalkozásuk 

nehézségeit, buktatóit, sikereit és eredményeit. Ennek köszönhetően 

bepillantást nyerünk számos intézmény mindennapjaiba, múltjába és jelenébe, 

azóta megszűnt létesítmények históriájába. Alig akad olyan visszaemlékező, 

aki ne szólna szüleiről, egyéb felmenőiről, ne idézné fel élete  alakulásában 

maradandó nyomot hagyó tanárai, mentorai, szakmai példaképei emlékét. 

Ezáltal válik érthetővé, hogy a kötet végén található névmutató miért tartalmaz 

közel 2200 nevet. Mind ezt   figyelembe véve, az élet-mozaikokból összeáll 

egy kép, mely vélhetően hitelesen ábrázolja az elmúlt évtizedek Szentesét, s az 

itt élő (élt) emberek XX. század végi életérzését. Megannyi személyes 

történelem, kicsiben visszatükrözve országunk (immár) múlt századi 

sorsfordító eseményeit, gyötrelmeit, előrelépéseit, sikereit. 

A sokak által nagy érdeklődéssel és izgalommal várt könyv december 

közepén elhagyta a nyomdát. Azok közé tartoztam, akik szinte még "melegen" 

kézbe vehették az első példányokat. Gusztálgattam súlyra, terjedelemre, 

küllemre, tartalmilag. Azon az éjszakán nem aludtam, ugyanis nem tudtam 

letenni. Rendkívül izgalmas volt olvasni kortársaim írásait, köztük sok régi 

barátomét, jó ismerősét, s olyanokét, akiket eddig csak látásból vagy névről 

ismertem. Utóbb megtudtam, hogy többen nem aludtak azon az éjszakán, 

hasonló okok miatt.  
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Az első gratulációm Bodrits Istvánnak szólt, mondván: Bajai létedre 

ismét alkottál egy maradandó szentesi értéket! Mivel tudtam róla, hogy e szép, 

hiánypótló kiadvány megjelentetése körül akadtak bonyodalmak, s ezek 

elhárításában dr. Molnár Gyula és Makra Zoltán jártak az élen, a következő 

gratulációm nekik szólt. Lokálpatriotizmusukból fakadó önzetlen 

segítőkészségükért, a helyi értékek felkarolásáért. Az Ifjúsági Házban 

december 18-án megtartott könyvpremieren volt alkalmam megszorítani a 

kezüket, amikor dr. Péter László neves szegedi irodalomtörténész behatóan 

elemezte és méltatta a szentesiek legújabb alkotását. A professzor úr szavaiból 

kitűnt, hogy kissé irigykedik, hisz Szegeden hasonló műfajban ilyen terjedelmű 

és küllemű munkát még nem sikerült megjelentetniük. Mondandóját azzal 

zárta, hogy a szentesiek becsüljék meg Bodrits Istvánt, mert kevés olyan 

település van az országban, aki ilyen rejtett értékeket a felszínre tud hozni. A 

tanár úrral hasonlót gondolva; gratulálok Pista!          

 

 

          

Takács Máté 
 

 

„Hátra lépni és úgy nézni! A jövőt is csak az láthatja meg, 

 aki Janus egyik arcával visszanéz” (Déry Tibor) 

 

Előszó 

Az elmúlt héten sokat gazdagodtam… már tudom mennyivel lennék 

szegényebb, ha nem olvasom, ami az előszó után következik. De nem tudom, 

hogyan vehetném rá az olvasásra azokat, akik szeretnek tiszta forrásból inni. 

Mindazokat, akiket jó vagy rossz sorsuk szülőföldjüktől távol sodort, de 

legalább a ma is Mindszenten élőket, akik a lehető legtöbbet tehetik azért, hogy 

unokáik unokái is megértsék – megérezzék a gyökereiket, hogy ne csak 

múzeumi tárgyként találkozzanak a bokros füzikével és a pántlikafűvel, a 

zöldikével és a nádiposzátával, a napsugaras oromzattal és a téglakeretes 

ablakokkal. 

Csak elismerés és köszönet illetheti a mű létrehozóit, amiért 

összegyűjtötték és most átadják nekünk olvasóknak mindazt, ami szívünknek 

kedves, amihez érzelemmel – értelemmel kötődnek és csodálkozó 

értetlenséggel adnak hangot az erdőirtásnak, a rombolásnak, a veszni 

hagyásnak. 
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Amit itt olvashatunk, csak töredéke a félévszázados gyűjtő-feltáró-

kutató honismereti munkának, a helybéli tanítók-tanárok, diákok, népművelők-

könyvtárosok, amatőr helytörténészek fáradhatatlan szorgalmának. Alig öt éve 

jelent meg Mindszent története és népélete című mű, mely tudományos 

értelemben kevesebbet, érzelmi töltetével, olvasmányos nyelvezetével és 

témaválasztásával feltétlenül többet ad a monográfiánál. A táji-természeti 

adottságok, a ma élő állat- és növényvilág bemutatása egyébként is nehezen 

volna illeszthető egy helytörténeti összefoglaló műbe, de az épített környezet 

még meglévő értékeinek bemutatása is kimaradt belőle. E kiadvány részben 

pótolja az előbbi hiányosságát, de a szerzők figyelmébe ajánlanék még néhány 

témát: 

 A település ősi része olyan tér-utca-telekszerkezettel rendelkezik, amely 

feltétlenül védelmet érdemel. 

 A Köztársaság tér század eleji beépítése és még néhány más utca és tér, 

mint városképi együttesek őrizendők. 

 A természeti táj és az épített környezet különösen szép – feltétlenül egyedi 

– találkozási pontjai ugyancsak figyelmet érdemelnek. 

Keveseknek adatik meg, hogy gyönyörködjenek a világ legszebb 

kincseiben; többeknek, hogy megcsodáljanak egy-egy országos értékű 

műemléket, a helyi értékek mellett tömegek mennek el naponta anélkül, hogy a 

„csoda” tudatosulna bennük. Csak amikor már összedőlt, kiszáradt, elpusztult 

és esetleg vitrinben vagy fényképen látjuk, döbbenünk rá a veszteségre. Arra 

bíztatom a többségében fiatal szervezőket, hogy folytassák a rejtett-rejtőző 

értékek felkutatását, az ősök szellemiségét hordozó részletek feltárást a maguk 

örömére, a jövő nemzedékeinek hasznára. 

(Örökségünk. Mindszent természeti, épített és kulturális öröksége. Szerk.: 

Fuchszné Benák Katalin. Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár, 2000. 81 p. 

ill.: 20 cm .:(21 színes kép)) 

 

 

Dömötör János - Soós Csilla 

Kőszegfalvi Ferenc Csomorkánytól Csomorkányig című könyvének 

bemutatója a vásárhelyi könyvtárban 
 

A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban 2001.június 

6-án mutattuk be helytörténész kollégánk, Kőszegfalvi Ferenc Csomorkánytól 

Csomorkányig című kötetét.  
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Nagy örömünkre szolgált ez az alkalom, mely kétszeresen ünnep volt 

számunkra. Egyrészt azért, hogy a mintegy két évig kéziratos állapotban lévő 

mű végre kiadóra talált, a szegedi Bába és Társai Kiadó jelentette meg, 

másrészt azért, hogy tisztelt és szeretett kollégánk sikerének örülhettünk, s 

bemutathattuk a város közönségének a könyvet. A kiadó képviseletében Dr. 

Majzik István is megjelent. A szerzővel Dr. Dömötör János nyugalmazott 

múzeumigazgató, a város történetének, művészetének avatott ismerője 

beszélgetett. 

  A mű A Tisza hangja című sorozat részeként látott napvilágot. 

Címlapjának tervét Erdős Péter vásárhelyi festőművész, grafikus készítette. A 

Hódmezővásárhely jelképének is tekinthető kőfal részletét és a Nagy András 

János–féle díszkutat idézi a grafika. Ez az ábrázolás előre vetíti a gyűjteményes 

kötet témakörét, amelyet az alcím is kifejez: Helyismereti írások 

Hódmezővásárhelyről. A város életéhez, történetéhez kapcsolódó, eddig 

különféle lapokban megjelent, itt egybegyűjtött gondolatok az alábbi 

témakörökhöz kapcsolódnak: Honismeret, irodalom, könyvtár, könyvkultúra, 

művészélet, portrévázlatok, sajtó, történelem. Ez jelzi a szerző kutatói 

érdeklődésének szélesívűségét is. 

Dömötör János fejezetről fejezetre haladva, egy-egy emlékezetes 

történetet mesélt, megismertetett bennünket az írások hátterével. A városban 

történő események, a helyiek visszaemlékezései, az itt élő, vagy megforduló 

ismert személyek felidézésével megsejttette velünk, milyen élményben lesz 

részünk a könyv olvasása során.  

A fejezeteken belüli egyes mini-tanulmányokban is jól érvényesül 

Kőszegfalvi Ferenc tények iránti tisztelete, pontossága, megbízhatósága. 

Számos, kevéssé ismert részletét tárja fel a hely művelődéstörténetének, nem 

egyszer helyreigazítva már szinte megkövesedett tévedéseket, elírt tényeket. 

Sok, az egyetemes magyar kultúra jelesének vásárhelyi kapcsolatára, 

kötődésére, baráti szálaira vonatkozó részt találhatunk  az írásokban, amelyek 

eddig elkerülték a kutatók figyelmét, és a helytörténeti irodalom gazdagításán 

túl hozzájárulhatnak a várostudat mélyüléséhez. Elismerésre méltóan 

foglalkozik több fejezetben is a könyvtár munkatársainak áldozatos és 

rendkívül hasznos tevékenységének bemutatásával, értékelésével. Több esetben 

nyújt elégtételt, teljesít adósságtörlesztést méltatlanul elfelejtett helyi alkotók 

felidézésével. Külön figyelmet szentelt a lexikográfia Vásárhelyt érintő 

tételeinek és számos téves adatot kellett „kigyomlálnia”. 

A kedélyes beszélgetést, melyet a házigazda és a szerző könnyed 

humorával fűszerezett, a Vásárhelyi Gyermekszínpad tagjai egészítették ki a 

könyv alább idézett előszavával, vásárhelyi népdalokkal és Arany János 

Epilógus című versének előadásával.    
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Én befejezésképpen szeretném idézni azokat a sorokat, amelyeket 

Kőszegfalvi Ferenc bevezetőül szánt könyvének elejére. Nála nincs hivatottabb 

elmondani, miért is állította össze és adta közre e kötetet, s egyben 

magyarázatul is szolgál a cím választására.  

 „A tanyák, dűlőutak között a puszta csendjében évszázadokat őrző romok, a 

kora gótikus szentegyház, az egykori Csomorkány, a legendák egébe 

emelkedett, történelmünk, hagyományaink, identitásunk őrzőjévé, 

szimbólumává vált, a szellemfalu Németh László által Vásárhely „égi másává” 

lett.  

Mindannyiunkban él egy kép a lehetséges városról, amilyennek látni 

szeretnénk.  

Ha Csomorkány a hagyomány, a múlt, - a belső, az elképzelt város tán a jövő. 

A hagyomány magában kevés a jövőhöz, de nélküle nemcsak jövő, de jelen 

sem létezhet.  

Miközben szülővárosomat szolgáltam, a valóságosat (amit magyar narancsként 

szeretünk: kicsi, csúnya, de a miénk), a bennem élő lehetséges, a virtuális 

várost szerettem volna közelebb hozni. Ezért simítgattam a valóságos szeplőit, 

próbáltam megmutatni apró, rejtett szépségeit, ráébreszteni értékeire. Az itt 

következő gyűjtemény pusztán csak szerelmes földrajz, akkor is, ha ez a 

szerelem olykor viszonzatlan.”  

 

 

 

Gyuris György 
 

Csomorkánytól Csomorkányig 
 

„Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!” – írja Mózes Második 

törvénykönyve (5Móz 25,4), amit O. Nagy Gábor a Magyar szólások és 

közmondások (Bp. 1966) c. kötetében a „Nyomtató lónak nem kötik be a 

száját” (L 776) formájában rögzít, hiszen hazánkban jobbára lovakkal végezték 

a gabona cséplését. Remélem, Kőszegfalvi Ferenc nem haragszik meg, hogy 

gyűjteményes kötetének forgatásakor ezek a szólások jutottak eszembe. De 

általános tapasztalat, hogy a helyismereti gyűjtemény kezelője többnyire 

helytörténésszé is válik, hiszen a föltáró apparátusok készítésekor annyi 

érdekes forrással találkozik, hogy annak kiaknázására, föltárására szinte 

kényszerítve érzi magát. Márpedig Kőszegfalvi Ferenc jó néhány bibliográfiát 

készített az elmúlt évtizedek folyamán. Az ő nevéhez fűződik 

Hódmezővásárhely 1982-től 1998-ig megjelent irodalmának összegyűjtése 17 

kötetben. Emellett összeállította a vásárhelyi őszi tárlatok irodalmát (1996), 

Kárász József (1982), Kiss Lajos (1981), Németh László (1981, 1997) és 
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Tornyai János (1986) személyi bibliográfiáját, valamint a Puszták Népe 

repertóriumát (1981). E munkák közben viszont összegyűlt az Adatok a 

hódmezővásárhelyi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás történetéhez (1991), a 

Jeles vásárhelyiek (1991, 1993) kötetek anyaga. Valamint készültek a cikkek, 

melyekből végül összeállt a Csomorkánytól Csomorkányig c. gyűjtemény. 

Ha már az elején a nyomtatással/csépléssel kezdtem, most a tágabb 

értelmű betakarítással folytathatom, hiszen az előbb fölsoroltak, összecsengve a 

gyűjteményes kötet anyagával azt mutatják, hogy Kőszegfalvi Ferenc keze alól 

sok jelentős munka került ki a 90-es években. E publikációs kedvnek nyilván 

lendületet adott a bekövetkezett politikai fordulat is. A Csomorkánytól 

Csomorkányig – Helyismereti írások Hódmezővásárhelyről alcímű – kötet a 

szerző időszaki kiadványokban megjelent cikkeit gyűjti egy csokorba. A 217 

oldalas A/5-ös méretű könyv 70 cikkének közel 43 %-a a 90-es évek termése. 

20 %-a a 70-es esztendőkben jelent meg, a többi a 80-as években íródott. A 

cikkek viszonylag nagy számából az is látszik, hogy a helytörténész kisebb 

lélegzetű írásait bocsátotta újra az érdeklődő közönség elé. Az átlagterjedelem 

3 lap, a legkisebb cikk mindössze fél oldalas, a leghosszabb pedig 7 lapnyi. 

Ennek ellenére nagy örömmel kell üdvözölni közzétételüket, mert javarész 

helyi hírlapokban (A 7 Napról, Csongrád Megyei Hírlap vásárhelyi kiadása, 

Délvilág, Reggeli Délvilág, Vásárhely és vidéke, Vásárhelyi Tükör), vagy 

folyóiratokban Békési Élet/Békéscsaba, Csongrád Megyei Könyvtáros/Szeged, 

Délsziget és Juss/Hódmezővásárhely) jelentek meg, s csak kevés látott 

napvilágot országos folyóiratban (Élet és Tudomány, Honismeret, Könyvtáros). 

Ezáltal e cikkek nehezen hozzáférhetők, mindenképp indokolt tehát újbóli 

közzétételük. 

Tág az eredeti megjelenésük időhatára is, a legkorábbiak 1976-ban 

jelentek meg a Csongrád Megyei Hírlapban és a Honismeretben, míg a 

legkésőbbit – Mónus Imre nekrológját – az azóta már megszűnt A 7 Napról c. 

vásárhelyi hetilap közölte Egy könyvtáros halálára címmel. 

A kötet írásait a szerző hét fejezetbe rendezte: Honismeret; Irodalom; 

Könyvtár, könyvkultúra; Művészélet; Portrévázlatok; Sajtó; Történelem. A 

fölsorolás is jelzi, hogy a témakörök nem választhatók szét egyértelműen, bár a 

történelmi fejezetben kizárólag politikatörténeti írások kerültek. De ugyanezzel 

az erővel a „…Díszmagyaros, suta szegény-legény…” című, Nagy Györgyről 

szóló cikk is ide kerülhetett volna a Portrévázlatok fejezet helyett. Vagy 

viszont: a történelmi részben levő „Szántó Kovács mér’ haltál mög…” a 

Portrévázlatok között is helyet kaphatott volna. Egyébként is e fejezet a 

legproblematikusabb, hiszen az írások zöme személyekről szól, országos és 

helyi jelentőségű egyéniségek és Vásárhely kapcsolatáról. Mindez azonban 

inkább csak fontoskodás, hogy valami hibát is találjunk a könyvben: kevesebb 

fejezet talán egyértelműbb besorolást tett volna lehetővé. 



90 

 

Hiszen maga a tartalom olyan gazdag, hogy fölsorolására nem lehet 

vállalkozni. Olvashatunk a tősgyökeresnek minősíthető vásárhelyiekről, mint 

Vörös Mihály, Vöröss István, Pákozdy Ferenc, Kárász József, Tornyai János, 

Almási Gyula Béla, Kallós Árpád, Szabó Imre, Szeremlei Sámuel és mások. 

Megtudhatjuk, hogyan kapcsolódott Hódmezővásárhelyhez Babits Mihály, 

József Attila, Buday György, Móra Ferenc, Orlai Petrics Soma. 

Az „elsők” sem maradnak ki: a sportverseny, a pénzintézet, a Nyugat-

est, a könyvesbolt, a könyvhét, a vásárhelyi tárlat. Ahogy helyet kapnak a 

vásárhelyi időszaki kiadványokról szóló megemlékezések is: a H.M.-

Vásárhelyi Szemléről, a Vásárhely és Vidékéről, a Puszták Népéről, a 

Délszigetről, a Vásárhely Népéről. Gyöngyszemek a vásárhelyi emberekről 

szóló írások a Magyar életrajzi lexikonban és az Új magyar irodalmi 

lexikonban szereplőkről (hibajavítás), a sírkerti panteonban levőkről, a 

kurucokról, a galileistákról, az első világháború katonáiról. Hallatlanul széles 

tehát a cikkek témájának skálája, ám mindezt összefogja Hódmezővásárhely 

szeretete. A Honismeret fejezet utolsó cikke Erős Zoltán Magyar irodalmi 

helynevek A-tól Z-ig című könyvének vásárhelyi szempontú kiegészítését, 

javítását tartalmazza Szerelmes földrajz címmel. Találó. Kőszegfalvi Ferenc is 

szerelmes földrajzot, Hódmezővásárhely szerelmes kulturális és történeti 

földrajzát alkotta meg e kötetben hallatlan adatgazdagsággal, olvasmányosan, 

érdekesen. Gratulálunk hozzá. (A Tisza hangja ; 92. Szeged : Bába és Tsa, 

2001.) 

 

 

 

Fuchszné Benák Katalin 
 

Gutenbergi csoda 

 

A mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár az „Olvasás éve” 

alkalmából „Miért szeretek olvasni? – Legkedvesebb olvasmányom” címmel 

pályázatot írt ki határainkon innen és túli gyermekek és felnőttek részére.  

A pályázatra több százan küldték el a gondosan megírt, rajzban 

megformált vallomásaikat az olvasás szépségéről, az olvasás nyújtotta örömről. 

A Magyar Kultúra Napján a legszebb alkotásokból kiállítást rendeztünk, melyet 

Annus József író nyitott meg, s mint a zsűri elnöke méltatta a sok szép munkát. 

E napon hirdettünk eredményt, melyre még a Vajdaságból is eljöttek.  Ekkor 

véglegesítettük a gondolatot, könyvben fogjuk közreadni a vallomásokat. S 

hogy miért? Azért, mert a több száz magyarországi, erdélyi, kárpátaljai, 

vajdasági pályázó oly csodálatosan fogalmazta meg gondolatait az olvasás által 
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nyújtott élményről, annak fontosságáról, hogy erős késztetést éreztünk, osszuk 

meg ezeket  a vallomásokat másokkal is. Ezeket a vallomásokat egyszerű, 

hétköznapi emberek írták, melyből gyógyírként sugárzik a felismerés, mily 

nélkülözhetetlen nemre, életkorra, iskolázottságra való tekintet nélkül a könyv, 

az olvasás.  

Így kerülhetett sor arra, hogy májusban dr. Nagy Attila pszichológus, 

szociológus és olvasáskutató az „olvasási élmények az új évezred küszöbén” c. 

előadását követően bemutathattuk a rajzokkal illusztrált kis kötetet, melyet 

pillanatok alatt igencsak megszeretett a hálás közönség. 

Málnási Elza 4. osztályos csíkmindszenti kislány vallomása mindennél 

szebben fogalmazza meg, mit jelent egy kisgyermek számára az olvasás: 

„… Az olvasás talán a legszebb szavakat használja arra, hogy megvigasztaljon, 

vagy elkalandoztasson a világ bármely részére. Gondolatban eljuttat a 

tündérekhez, a varázslókhoz, a szegény ember apró kis pincéjébe, talán még a 

víz alatti hableányokhoz is. Amikor olvasok, a mesehősök helyébe képzelem 

magam. Az ifjú királyfi eljön értem és megment a vén boszorkány karjai közül, 

majd elvisz egy gyönyörű helyre, ahol boldogan élünk, míg meg nem halunk. 

Valahányszor olvasom a mese, a rege, a népmonda valamennyi sorát, mindig 

csak tanulok belőle. A mese minden sora tanulságot mond el. Valahányszor 

elkezdek olvasni és felcsendül a fülembe a „Hol volt, hol nem volt” máris a 

történet helyszínén érzem magam. Amikor még nem tudtam olvasni, csak 

hallgattam a meséket, melyeket este anyukám mondott el. Most már egy óriási 

kincs van nálam, tudok olvasni, amit mindenkinek átadhatok.” 

Legyen az gyermek vagy felnőtt, aki papírra vetette gondolatát, s lehet 

közöttünk több száz kilométer távolság is, a „gutenbergi csoda” varázslattal hat 

mindannyiunkra még így a harmadik évezred küszöbén is, melynek értékét 

felismerve, ápolva, e különleges kincs birtokában alapozhatjuk meg igazi 

énünket! 

(Gutenbergi csoda. Vallomások az olvasás szeretetéről. Szerk.: Fuchszné Benák 

Katalin. Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár, 2001. 66 p.)
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K R Ó N I K A 

2000. január 1-jétől 2001. december 31-ig 

 

2000 

Algyő 

Februárban nyílt kiállítás Jókai Mór 

175. születésének évfordulójára. Ebben a 

hónapban látogatott el a Csongrád Megyei 
Könyvtárosok Egyesületének Nyugdíjas 

Csoportja a településre. A könyvtárban is 

fogadták őket, ahol bemutatták az 
intézményt, megismerkedhettek a családi 

könyvtárral. Az algyői nyugdíjas klubot 

Bakosné Fekete Mária képviselte. A két 
klub szerény vendéglátás közben 

megismerkedett egymás munkájával és a 

további programokban is közösen vettek 
részt. A vendégek a könyvtár megismerése 

után elsétáltak a templomba (amelyet 

Boldizsár András mutatott be), majd a 
faluházba, ahol folytatódott a program. 

Kiállítás Jókai Mór 175. születésének 

évfordulójára. 
Április: Kiállítás József Attila 

életéből, műveiből. 
Április 11.: A költészet napja 

alkalmából szavalóversenyt tartottak a 

könyvtárban. Délelőtt az alsó tagozatosok 
mérték össze tehetségüket. Délután a 

faluházban rendezték meg B. Horváth 

István verses-zenés irodalmi műsorát. 
Ekkor adták át a győztes versmondóknak a 

jutalomkönyveket. A kicsiknek szóló műsor 

után B. Horváth István Száll az ének 
szájrul-szájra címmel felső tagozatosoknak 

énekelt, mondott verset, szemelvényeket. 

Április 12.: A felső tagozatosok 
mérték össze versmondási tudásukat a 

könyvtárban. 

A szavalóverseny tétje zentai kirándulás 
volt, azonban csak Bakos Editnek, Herczeg 

Ágnesnek és Klatka Tündének volt 

érvényes útlevele. A többiek 
könyvjutalomban részesültek. 

Április 15-16.: A táboros gyerekek és 

a szavalóverseny győztesei (15 fő) Zentára 
kirándultak. 

Június 9.: Az ünnepi könyvhét 

alkalmából Kilyén Ilka marosvásárhelyi  

színművésznő előadása Ágról szakadt 
madár címmel, melyben csángó imák, 

énekek, zsoltárok, emléktöredékek 

szerepeltek. 
Az „Évezredek története” sorozatban 

Koszecz Sándor Az asztrológia és a mágia 

a természetes műveltségünkben címmel 

tartott előadást a faluházban. 

Július 24-29.: Négy évszak 

olvasótábor Domaszéken, melyen 5 algyői 
és 8 vajdasági gyerek vett részt a Csongrád 

megyei gyerekeken kívül. A tábort a Kész-

Tető Ifjúsági Egyesület és a Somogyi- 
könyvtár közösen szervezte. 

Szeptember: Millenniumi Év 

Olvasója és az Olvasó Család pályázat 
meghirdetése az Olvasás éve alkalmából. 

December 1-9.: Gyermekkönyvhét 

programjai a könyvtárban: 
December 1.: A Csodaszarvas című 

pályázat eredményhirdetése a Faluházban. 

Kiállítás a Csodaszarvas rajz-és irodalmi 

pályázat anyagából. 

December 4.: Gera Pál szakíró 
előadása gyerekeknek Vidrás történetek 

címmel a könyvtárban. 

December 5.: Meseóra 
nagycsoportosoknak a könyvtárban 

valamint Cucc, a kis hátizsák karácsonyi 

kalandjai címmel a Buborék Színpad 
előadása alsó tagozatosoknak. 

December 6.: Mikulás a könyvtár-

ban. 
December 7.: A Manókaland CD-

ROM bemutatója a könyvtárban alsó 

tagozatosoknak. Könyvről könyvért 
vetélkedő felső tagozatosoknak István 

királyról. 

December 8.: CD-ROM bemutató 
felső tagozatosoknak. Könyvről könyvért 

vetélkedő felső tagozatosoknak István 

királyról. 
December 9.: Országépítő vetélkedő 

István királyról felső tagozatosoknak. 
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A gyermekkönyvhét ideje alatt beiratkozott 

új olvasók meglepetés ajándékot kaptak. 

December 18.:  karácsonyi gyertyák 
és gyöngycsillagok készítése. 

Pályázatok: 

Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Közművelődési Kollégiumától: 

rendezvényekre 270.000,- Ft-ot, 
eszközfejlesztésre 160.000,- Ft-ot, a 

Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumától szoftverre 100.000,-, 
telefonvonalra 125.000,- Ft-ot, a Soros 

Alapítványtól gépekre és könyvekre 

300.000,- Ft-ot nyertek. 

A nyertes pályázatoknak köszönhetően 1 db 

számítógépet monitorral, Windows 98, 

Office 2000, CorelDRAW 9 programokat, 
22 db CD-ROM-ot, fax és üzenetrögzítő 

készüléket vásároltak, valamint az Internet 

hozzáférést sikerült megoldani. 

Apátfalva 

A könyvtárban rendszeresek a könyvtári 

foglalkozások, könyvtári órák. 

Június 29.: A település és a könyvtár 
adott otthont a 26. megyei könyvtáros 

találkozónak. 

Technikai változások: 

1 darab számítógéppel gyarapodott a 

könyvtár technikai állománya. 

Ásotthalom 

Február 16.: Az általános iskola 

szervezésében a könyvtár adott helyet a 
Kazinczy-szépkiejtési versenynek. 

Márciusban meghirdették az 

Elolvasta-lak című olvasási versenyt alsó 
tagozatosoknak. 

Október hónaptól kezdve minden 

hónap csütörtökjén ovi-napot tartanak, 
ahova a községben lévő 5 óvodás csoport 

felváltva megy el. Témáik a könyvtárral 

való ismerkedés mellett: időjárás, 
vadállatok, téli ünnepek, ősz, évszakok, 

család. 

Október 4.: Az Elolvasta-lak című 
olvasási verseny eredményhirdetése. 

Október 12.: Elmesélem mit olvastam 

címmel prózamondó versenyt tartott az 

általános iskola a könyvtárban. 
November 16, 17.: Adventi koszorú 

készítése virágkötő közreműködésével. 

November 24.: Kötő-hímző 
foglalkozások. 

November 28.: Az iskola 

szervezésében prózamondó versenynek 
adott helyet a könyvtár. A Buborék 

Színpad műsora Cucc, a kis hátizsák 

karácsonyi kalandjai címmel. 
December 18.: Karácsonyi gyertyák 

és gyöngycsillagok készítése. 

Személyi hírek, változások: 

Az önkormányzat intézkedése nyomán 

2000. szeptember 1-től a könyvtár 
működését nem az általános iskola látja el, 

hanem létrehoztak egy profiltiszta 

intézményt Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár névvel. Az igazgatói állásra 

pályázatot írtak ki. A könyvtárban 

változatlanul 2 fő főállású könyvtáros 
dolgozik. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Pro Renovanda Cultura Hungariae 

Alapítvány Karácsony Sándor Emlékére 

Szakalapítvány Hagyományőrző 
közösségteremtő programok 

megvalósítására 40.000,- Ft-ot nyertek. A 

Soros Alapítványtól 14 darab könyvet 
30.504,- Ft értékben, 29 darab Reader’s 

Digest könyvet 113.800,- Ft értékben, 

valamint olvasói ajándékként 23 darab 
könyvet kaptak 16.106,- Ft értékben.  
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Balástya 

November 17.: A Lyra együttes műsora 

általános iskolásoknak. 

Bordány 

Általános iskolai osztályok és napközis 

csoportok részére 19 foglalkozást tartottak 
az év folyamán. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Soros Alapítványtól 36.000,- Ft 

értékben kaptak ajándékkönyveket. 

 

Csanádpalota 

Január 14.: Újév napi hiedelmek 

címmel foglalkozás. 

Január 17.: Vesszőből, szalmából, 
gyékényből készült tárgyak kiállítása. 

Január 28.: Család, családfő, béres – 

foglalkozás. 
Február 4.: Farsangi előkészületek. 

Február 8.: Óvodások látogatása a 

könyvtárban. 
Február 11.: Játékos délután. 

Február 25.: Halotti hagyományok, 

temetés – foglalkozás. 
Március 3.: Játékos délutáni 

programok – origami, vetélkedő. 

Március 9.: Könyvtári foglalkozás – 
a kölcsönzés. 

Március 17.: Hazaszeretet, otthon 

fogalma – foglalkozás. 
Március 24.: A Parlament és a korona 

bemutatása. 

Április 7.: Szent Jobb, Bazilika, 
Néprajzi Múzeum bemutatása. 

Április 12.: Húsvéti népszokások, 

valamint tojás kiállítás. 
Április 14.: Délutáni játékos 

foglalkozás. 

Április 18.: Gyöngyfűzés. 
Április 19.: A két Lotti című 

videofilm vetítése. 

Április 20.: Húsvéti népszokások, 
tojásfestés. 

Április 28.: Denisz, a komisz című 

videofilm vetítése. 

Május 5.: Néprajzi lexikonok 

használata. 

Május 6.: Kötelező irodalom – Vuk. 
Május 15.: Szavalóverseny felső 

tagozatosok részére. 

Május 19.: Gyermekágy, komatál – 
foglalkozás. 

    Május 31.: Könyvtárhasználati 

foglalkozás 2. osztályosoknak. 
Június 7.: Ismerkedés az új 

könyvekkel. 

Június 9.: Kilyén Ilka előadóművész 
irodalmi műsora Ágról szakadt madár 

címmel. 

Június 21.: Délelőtti manuális 

foglalkozás gyerekeknek. 

Június 23.: Szent László, Péter-Pál 

hagyományai. 

Július 6.: Origami – délelőtti 
foglalkozás gyerekeknek. 

Július 12.: Falusi mesterségek – 

foglalkozás. 
Július 26 - augusztus 4.: Honismereti 

tábor 

Augusztus 16.: Papírhajtogatás. 
Augusztus 17.: Játékos délután – 

foglalkozás a gyerekekkel. 

Augusztus 18.: Falusi lakodalmi 
népszokások, készülődés a lakodalomra. 

Szeptember 1.: Szólások az 

időjárásról – foglalkozás. 
Szeptember 23.: A honismereti 

gyűjtemény megtekintése. 

Szeptember 26.: A honismereti 
gyűjtemény megtekintése a 4.a osztály 

részvételével. 

Szeptember 27.: A honismereti 
gyűjtemény megtekintése a 4.b osztály 

részvételével. 

Szeptember 28.: A honismereti 
gyűjtemény megtekintése szakkörösök 

részvételével. 

Október 5.: Mesemondó és meseíró 

verseny az Olvasás éve jegyében. 

Október 11.: Levéltári napok. 

Október 16.: A honismereti 
gyűjtemény megtekintése óvodások 

részvételével. 

Október 20.: Szavalóverseny alsó 
tagozatosoknak. 

Október 31.: Világtakarékossági nap 

– játékos délután. 
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November 9.: A Tájház 

megtekintése. 

November 22.:  Nagy mesegyűjtők – 
foglalkozás 2.b osztályos tanulóknak. 

November 24.:  Nagy mesegyűjtők – 

foglalkozás 2.a osztályos tanulóknak. 
Honismereti vetélkedő. 

December 22.: Karácsonyi díszek 

készítése. 

December 27.: Játékos délután. 
December 28.: Időjárás, jóslás – 

foglalkozás. 

December 29.: Aprószentek ünnepe – 
foglalkozás. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Britannica Hungarica lexikon 

köteteit folyamatosan kapja a könyvtár, 
2000-ben 2 kötet érkezett 20.400,- Ft 

értékben. A Soros Alapítványtól 44.000,-

Ft a Polgármesteri hivataltól 16.000,- Ft 
értékben kaptak könyvet ajándékba. 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának felzárkóztató pályázatán 
100.000,- Ft-ot nyertek, melyet a képviselő 

testület még 100.000,- Ft-tal egészített ki. 

Csongrád 

Január 11.: A család jelentősége a 

gyermeknevelésben. Előadó: Farkas István, 

a kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. 
Február 15.: Fejezetek a népi 

vallásosság 1000 évéből. Barna Gábor 

néprajzkutató előadása. 

Február 24.: A magyarság viselete. 

Előadó: Kürti Béla régész. 

Március 7.: Befoltozható-e az 
ózonlyuk? Dóbé Sándor fizikus előadása. 

Április 5.: Atomreaktorok és 

energiagazdálkodás. Előadó: Rosta László 
atomkutató. 

Április 11.: Költészet napja. A 

Csongrádi Antológia bemutatása. 
Június 1.: Az ünnepi könyvhét 

megnyitója. Az író–olvasó találkozó 

vendége: Végh–Alpár Sándor író. 
Június 4.: Alkotó pedagógusok tárlata 

a könyvtárban. 

Június 6.: Várkonyi István 
Madárlátta kenyér című kötetének 

bemutatója. 

Augusztus 9-11-ig: Körös–Maros–

Tisza régió X–XI. sz. című konferencia a 

Kárpát-medence minden területéről érkezett 
könyvtárosnak, helytörténésznek. 

Október 19.: Holtig a hűségtől nem 

szabadulhatsz című irodalmi összeállítás 
Tomanek Gábor, Nagy Erika és Kalapos 

László előadásában. 

Október 30.: Az Olvasás éve 
rendezvénysorozat kertén belül a régió 

könyvtárosainak, magyar szakos tanárainak 

továbbképzése. Előadók: Nagy Attila és 

Baricz Zsolt. 
November 21.: Politizál-e a 

politológus? címmel Kovács László 

politológus tartott előadást. 

December 18. Wass Albert est. 

Közreműködött: Pozsár Ferenc 
előadóművész Horváthné Dányi Katalin 

gordonkán, valamint Tóth Zoltánné 

zongorán. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

1. Hagyományőrző klub: Havonta két 

alkalommal vártuk az érdeklődő gyerekeket, 
ahol a népi díszítőművészet alkalmazásával 

kézműves foglalkozásokat tartottak, pl. 

agyagozás, gyöngyfűzés, szövés, fonás, 
bőrözés, csutkababa készítés, tűpárnavarrás, 

stb. témakörben. 

A népszokásokat, néphagyományokat is 
feldolgozták és készítettek pl. farsangi 

álarcot, kiszebábot, festettek húsvéti tojást, 

készítettek pünkösdi és adventi koszorút is, 
Mikulás bábot, angyalkát.  

Június 28-án gyékényezés: gyékény 

lovacska és karkötő készítése Kókainé 

Vincze Éva vezetésével. 

Július 26.: Nemezelés, terítő 

nemezelése gyapjúból Kókainé Vincze Éva 
irányításával. 

Október 4-én Berkes Péterné 

óvodapedagógus vezetésével csuhébábok 

készítése. 

November 22-én Csongrád megye 

népművészete címmel Nagy Vera 
néprajzkutató tartott diaképes előadást. 

December 12-én Földrészek zenéje 

címmel zenés hangszerbemutató volt Csák 

László zenész előadásában. 

2. Meseklub foglalkozásai:  
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A Gyermekkönyvtárban kéthetente 

Meseklub foglalkozásokat tartottak, a 

mesehallgatások után illusztrációkat vagy 
bábokat készítettek a gyerekek. Például: 

Február 9.: Szélike királykisasszony – 

mesehallgatás, diavetítés, hengerbáb 
készítése. 

November 15.: A teknős és a nyúl –

mesehallgatás, képalkotás fonál és gombok 
felhasználásával. 

3. Gyermekkönyvtári nyári szünidei 
gyermekprogramok: 

Június 20-tól kezdődően a gyermek- 

könyvtár heti 3 alkalommal várta a szünidős 

diákokat. A megszokott szerdai 

hagyományőrző és mesefoglalkozások 

mellett keddenként számítógépes CD-ROM 
bemutatókat tartottak pl.: 

Június 20.: CD-ROM bemutató: 

Utazás a Naprendszerben, Időgép. 
Július 18.: CD-ROM bemutató: A 

varázslatos emberi test, Pannónia. 

Péntekenként pedig manuális 
foglalkozásokat szerveztek: pl.  

Június 30. Ékszerkészítés 

papírgyöngyből. 
Július 21. Tarsoly készítése textilből. 

4. A Gyermekkönyvnapok rendezvényei: 
December 5. Medgyesi István 

diaképes előadása Kínáról Kínában jártam 

címmel. 
December 15. Az Olvasás éve 

alkalmából meghirdetett Legkedvesebb 

olvasmányom című pályázat 
eredményhirdetése. 

December 19. Szónoky Miklós 

paleontológus diaképes előadása A 
dinoszauruszoktól a sárkányokig címmel. 

5. Egyéb rendezvény: 
November 3. Kirándulás Budapestre: 

a Campona Tropicarium és a Magyar 

Természettudományi Múzeum 

megtekintése. 

Személyi változások: 

2000. szeptember l-től a könyvtár l fő 
informatikussal rendelkezik Berényi Péter 

személyében. 

Csongrád-Bokros 

Január 19.: Könyvtári foglalkozás 

biológiából Távoli tájak élővilága címmel. 

Február 2.: Egészségvédelmi előadás 
a könyvtárban. 

Február 11.: A mezőgazdasági 

könyvhónap keretében mezőgazdasági 
szakkönyvek kiállítása. 

Február 16.: Legkedvesebb 

időtöltésem címmel foglalkozás. 

Március 9.: Egészségvédelmi előadás 

2. része. 

Március 14.: Az 1848-as 

forradalomról való megemlékezés 

iskolásokkal. 

Március 22.: Ismerkedés a tavasz 

első virágaival címmel könyvtári 
foglalkozás. 

Az állatok birodalma című CD-ROM 

megtekintése. 
Április 6.: Egészségvédelmi előadás 

3. része. 

Április 11.: Megemlékezés a 
költészet napjáról szavalóverseny 

keretében. 

Április 19.: Készülődés a húsvétra: 
tojásfestés, verstanulás. 

Április 25.: A Föld napjáról való 

megemlékezés földrajzi vetélkedő 

keretében. 

Május 4.: Anyák napi versek 
tanulása, apró ajándékok készítése bőrből. 

Június 1.: Rendhagyó irodalom óra a 

könyvtárban. 
Június 6.: A Dinoszauruszok című 

ismeretterjesztő CD-ROM megtekintése. 

Július – augusztus hónapban a 
Könyvtári játszóház programjai: 

Július 14.: Sógyurmázás. 

Július 18.: Gipszforma öntés. 
Július 25.: Indiai ékszerek készítése. 

Július 27.: Gipszformák kifestése. 

Augusztus 3.: Bőrből ajándékok, 
nyakláncok és karkötők készítése. 

Augusztus 8.: Ismeretterjesztő CD-

ROM megtekintése. 
Augusztus 10.: Videofilm nézés – 

Egri csillagok. 

Augusztus 16.: Meseolvasás. 
Augusztus 28.: A számítógéppel való 

ismerkedés. 
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Október 3.: Megemlékezés a zenei 

világnapról. 

Október 11.: Magyar óra keretében 
ismerkedés a könyvtárral. 

Október 17.: Biológia óra keretében 

Távoli tájak élővilága: cápa, rája, halak. 
Október 28.: Egészségünket megőrző 

vetélkedő felnőttek és gyerekek részére. 

November 9.: Óvodások látogatása a 
könyvtárban. Ismerkedés a könyvtárral,  

meseolvasás, éneklés. A könyvtár 

működésének bemutatása 1. osztályos 
tanulóknak. 

November 10.: Könyvtári biológia 

óra: kiegészítő olvasmányok és 
kézikönyvek használata. Könyvtári 

környezet óra: A környezethez való 

alkalmazkodás. 
November 22.: Foglalkozás az 

egészséges táplálkozásról 1. 

osztályosoknak: Fogunk védelme. 
Felsősöknek: Találmányok és felfedezések 

címmel könyvtári óra a hajózásról, 

repülésről, valamint a rádiózás 
technikájáról. 

Gyermek-könyvhét: 

November 27.: 1. osztályosok 

fogadása, környezetismeret óra, madáretető 

készítése. 2. osztályosok fogadása, 

környezetismeret óra, agyagozás. 3. 
osztályosok részére verses foglalkozás. 4. 

osztályosok foglalkozása Luca naptól 

vízkeresztig címmel. 7-8. osztályosoknak 
220 éve halt meg Mária Terézia címmel 

történelmi vetélkedő. 

November 28.: Beszélgetés a téli 
népszokásokról, hagyományokról. A 

könyvtár vendége: Fazekas Imréné Emi 

néni, a nyugdíjas klub vezetője. 5. 
osztályosoknak szakkönyvekkel és 

katalógusokkal való ismerkedés. 

November 30.: A könyvtárbemutató 
óvodásoknak: Hogyan találod meg kedvenc 

mesédet? A könyvtár vendége Csák László, 

aki zenés műsorával szórakoztatta az 
ovisokat. 

Napközis csoportok találkozása Gyovai 

Gáspár képviselővel, a beszélgetés témája: 
Bokros jövője. 

December 1.: 6-7-8. osztályosok 

részére szavalóverseny, valamint 

Vörösmarty emlékműsor. Régi 
fegyverekkel való ismerkedés Marjanucz 

László történész segítségével. 

December 6.: Rendhagyó biológia 
óra: hazai tájak élővilága, összefoglalás. 

Várjuk a Mikulást, csomagok, ajándékok 

készítése. 
December 14.: A Buborék Színpad 

műsora Cucc, a kis hátizsák karácsonyi 

kalandjai címmel. 
December 20.: Karácsonyi énekek és 

versek tanulása. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Soros Alapítványtól 29.045,- Ft 
értékben 26 db könyvet kaptak ajándékba. 

Deszk 

Január 5.: Óvodások a könyvtárban. 

Február 16.: Az egri várostrom. 
Kutatás a könyvtárban. 

Március 7.: A népmese. Összefoglaló 

óra. 
Március 14.: Mátyás és kora. 

Összefoglaló könyvtárhasználati 

foglalkozás. 
Március 21.: Könyvtárhasználati 

foglalkozás 1. osztályos tanulóknak. 

Április 5.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás Mese, mesegyűjtők… címmel. 

Április 10.: Kedves versek. Babos 

Ágnes és Tegzes Miklós költészet napi 
műsora. 

Április 13.: Reformkor. Összefoglaló 

óra. 

Május 12.: A Föld napja című 

rajzkiállítás. 

Május 17.: Könyvtárhasználati 
foglalkozás 4.b osztályos tanulóknak. 

December 4.: Találkozás Gera Pál 

íróval. A vidravédelem című könyv 
bemutatója. 

December 10.: Könyvtári Mikulás 

érkezése az óvodásnál is kisebb olvasókhoz. 
December 15.: Olvasó család díj 

átadása. Az a 9 család kapott 

ajándékcsomagot, melyből legalább 3 fő 
rendszeresen látogatja a könyvtárat. 
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Személyi hírek, változások: 

Július közepétől napi 4 órában 

engedélyezte a képviselőtestület Tóth 

Erzsébet könyvtár-történelem szakos 
diplomával rendelkező szakképzett 

könyvtáros alkalmazását. 

Dóc 

A 2000-es évben kialakításra került a 

könyvtárban az olvasóterem. Emiatt 

szeptember 11-től november 6-ig szünetelt a 
könyvtárban a kölcsönzés. 

Február 9.: A dóci általános iskola 4 

fős csapata a sándorfalvi általános iskolában 
megrendezett könyvtárismeretei vetélkedőn. 

Július 15.: Kirándulás az 

óvodásokkal Budapestre – Állatkert, 
repülőtér, Campona-cápa show. 

December 15.: Nyugdíjasok 

karácsonya. 

Domaszék 

Május 19.: Horváth Dezső és Tóth 

Béla írók író-olvasó találkozója általános 

iskolásoknak. 

November 29.: Nógrádi Gábor 
találkozott gyermekolvasóival. 

Fábiánsebestyén 

Január 13., 14.: Könyvtárhasználati 
óra az általános iskola 2. osztályos tanulói 

részére. 

Január 17.: Könyvtárhasználati óra az 
általános iskola 3/a osztályos tanulói 

részére. 

Február 24.: 1. osztályosok 
ismerkedtek a könyvtárral. 

Február 25.: Könyvtárhasználati óra 

az általános iskola 2/a osztályos tanulói 
részére. 

Február 29.: Versmondó verseny az 

általános iskola alsó tagozatos tanulóinak 
részvételével. 

Március 6.: Videofilm vetítés az 

általános iskola 3/a osztályos tanulói 
részére. 

Április: A Fábiánsebestyén 

Gyermekeiért  Alapítvány a Magyar 
Teleház Szövetségtől pályázat útján az 

alábbi eszközöket nyerte, melyek a 

könyvtárban kaptak helyet: 

4 db számítógép, 1 db színes nyomtató, 1 db 
szkenner, 1 db fénymásoló, 1db telefon és 

fax készülék. Az üzemeltetés költségei az 

alapítványt és nagy részben az 
önkormányzatot terhelik. 

Május 12.: 5/b osztályosoknak 

történelem óra a könyvtárban, valamint az 
óvodásoknak videofilm vetítés. 

Május 19.: A Noé bárkája című 

rajzfilm vetítése óvodásoknak. 
Május 22.: A 2/b osztályos tanulók 

kötelező olvasmányának videofilmen való 

megtekintése. 

Június 2.: A Szülői Munkaközösség 

tagjai a könyvtárban köszöntötték s látták 

vendégül az általános iskola pedagógusait 
és dolgozóit. 

Június 5.: Óvodások részére 

videofilm vetítés. 
Június 6.: Kémiával kapcsolatos 

videofilm megtekintése 8. osztályos 

tanulókkal. 
Augusztus 12.: Hivatalos és 

ünnepélyes teleház megnyitó a Fábiáni 

Falu Fesztivál alkalmával. 
Október 10.: Óvodásoknak rajzfilm 

vetítés. 

Pályázatok, ajándékok:  

A Soros Alapítvány 17 db 

ajándékkönyvet küldött a könyvtárnak 
30.904,- Ft értékben. 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma által meghirdetett Pályázat 
az esélyegyenlőség növelő könyvtári 

szolgáltatások fejlesztése című kiírásra 

beadott pályázaton a könyvtár 200.000,- Ft-
ot nyert számítástechnikai eszközök 

vásárlására. 

Felgyő 

Január 13.: Barangolás 

Meseországban. Kiscsoportos óvodások 
látogatása a könyvtárban. 

Január 18.: Mozgáskorlátozottak 

találkozója a könyvtárban. 
Január 20.: Mese és rajzfoglalkozás. 

A Mesék birodalma. 
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A felgyői általános iskola 2000. március 

14-én vette fel László Gyula 

régészprofesszor nevét. Az ünnepséget 
megelőzően a könyvtár és az iskola közösen 

több rendezvényt is szervezett. Az 

alábbiakra a könyvtárban került sor. 
Február 16.: Napközis foglalkozás 4-

5. osztályosoknak. A honfoglalás. 

Február 22.: László Gyula és a 
régészet. Foglalkozás 7. osztályosoknak. 

Február 23.: László Gyula és a 

régészet. Foglalkozás 8. osztályosoknak. 
Február 24.: László Gyula tanítványa 

voltam. Bokorné Nagy Katalin régész 

találkozója 1-8. osztályos gyerekekkel. 

Február 25.: Napközis foglalkozás 1-

8. osztályosoknak A honfoglalás címmel. 

Február 28.: László Gyula és a 
régészet. Foglalkozás 4. osztályosoknak.  

Március 1.: László Gyula és a 

régészet. Foglalkozás 3. osztályosoknak.  
Március 2.: Búvárkodás László 

Gyula műveiben. 

Március 10.: Helytörténeti vetélkedő 
1-8. osztályos tanulóknak László Gyula 

tiszteletére. 

Április 12.: Látogatás IRODALOM-
BIRODALOMBAN címmel 1. osztályos 

tanulók ismerkedés a könyvtárral. 

Május 10.: Tájékozódás a 
könyvtárban. Könyvtári segédeszközök 

használata 5. osztályos tanulóknak. 

Május 12.: A betűrendes katalógus 
használata 5. osztályos tanulóknak. 

Május 24.: Én már könyvtári olvasó 

vagyok! 1. osztályosok beiratkozása és 
kölcsönzése. 

Június 17.: 8. osztályosok ballagása a 

könyvtárban. 
Október 11.: Mozgáskorlátozottak 

találkozója a könyvtárban. 

November 17.: Mesemondó verseny 3-
4. osztályos tanulóknak. 

Gyermek-könyvhét: 

November 27.: Óvó nénik 
bábműsora. A mi családunk címmel 

hirdetett rajzverseny eredményhirdetése. 

November 28.: A Buborék Színpad 
előadása nagycsoportos óvodásoknak és 1-

4. osztályos tanulóknak Téli varázslatok 

címmel. 

A polgármesterrel beszélgetek. Ábel István 

polgármester találkozója felső 

tagozatosokkal. 
November 29.: Rendhagyó 

történelemóra Marjanucz László 

történésszel. 
November 30.: Manuális foglalkozás 

keretében karácsonyi asztali dísz készítése. 

A foglalkozást vezette: Kádárné Németh 

Edit tanárnő. 

Pályázatok, ajándékok: 

Az önkormányzat pályázott a 

Könyvtárpártoló önkormányzat cím 

elnyeréséért. A sikeres pályázattal 100.000,- 

Ft-ot nyertek. Az Esélyegyenlőség növelő 

pályázat könyvtári szolgáltatások 

fejlesztésére pályázaton 250.000,- Ft-ot 
nyertek, melynek felhasználására eddig nem 

került sor, mivel a pályázatban vállalt saját 

erő (500.000,- Ft) dupláját kellett volna az 
önkormányzatnak biztosítani az adott 

támogatáshoz. 

Földeák 

November 22.: Gera Pál 

ismeretterjesztő előadása vidrákról felső 

tagozatos tanulóknak. 

Hódmezővásárhely 

Január 27.: A magyar kultúra napja 

alkalmából a Hódmezővásárhelyi Alkotók 

Köre Egyesület helyi alkotók, művészek 
közreműködésével képzőművészeti 

kiállítással és irodalmi esttel tisztelgett a 

jeles évforduló emlékének. Az estet Palócz 

Imre videó-előadása zárta, Erdélyi 

találkozások címmel. 

Február 24.: Reisinger János tanár, 
irodalomtörténész Miért van olyan sok vita 

a Biblia körül? című előadása. 

Február 25.: Grezsa Ferenc 
irodalomtörténész hátrahagyott írásait 

mutatták be Vonzások és vallomások 

címmel. Domokos Mátyás és Olasz 

Sándor irodalomtörténész méltatták a helyi 

alkotó munkásságát. 

Március 9.: Művészfotó- és 
könyvbemutató helyszíne volt a városi 
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könyvtár. A hódmezővásárhelyi alkotók 

Eifert János fotóművész, valamint Szenti 

Tibor író közös estje nagy érdeklődést 
váltott ki. A Szampó és Mirmidó címmel 

megjelent elbeszéléskötetről Mezei András 

költő tartott ismertetést. Az estet Majtényi 

András zongorajátéka, valamint Szentiné 

Tóbiás Csilla felolvasása színesítette. 

Március 23.: Orvoslás és gyógyítás 
címmel Reisinger János tartotta második 

előadását. 

Április 27.: Reisinger János 
harmadik előadásán a bibliai 

neveléseszmény kérdéseiről szólt, kiemelve 

az önfegyelem, szolgálatkészség, 

rendszeretet, helyes életmód és személyes 

meggyőződés fontosságát. 

Április 28.: A Sóshalmi Olvasókör 
115 éves évfordulójáról emlékeztek meg. 

Erre az alkalomra jelent meg Stifnerné 

Szent Csilla munkája, mely az olvasókör 
történetét dolgozza fel. A szerzővel Hajdu 

Géza nyugalmazott könyvtárigazgató 

beszélgetett. A családias hangulatú esten az 
olvasókör tagjai is közreműködtek. 

Május 5.: Anyák napi irodalmi 

délutánt tartott a Vásárhelyi Alkotókör, ahol 
helyi alkotók olvasták fel édesanyjukhoz írt 

műveiket. A rendezvény meghívott vendége 

Legányi Marianna költő volt. 
Május 23.: L. Alexander Brooks 

pszichológia-professzor a Dévény Módszer 

a Mozgássérültekért Alapítvány 
meghívására nagyszámú pedagógus és 

egészségügyi szakember előtt beszélt a 

fogyatékosok amerikai helyzetéről. 
Június 2.: A helyi Pedagógus 

Szakszervezet a könyvtárban nyitotta meg 

az alkotó pedagógusok munkáiból 
összeállított tárlatát. 

Június 7.: Az ünnepi könyvhét 

keretében vendégül látták a könyvtárban 
Zemlényi Zoltán írót. A nagyszámú 

közönség – köztük több sorstársa is – nagy 

szeretettel fogadta és hallgatta a tragikus 
sorsú írót. 

Június 8.: Szenti Tibor 

Betyártörténetek című könyve szintén az 
ünnepi könyvhét nagy eseménye volt 

Hódmezővásárhelyen. Katona Imre 

professzor és Máyer Jenő könyvkiadó nagy 
szeretettel idézte fel a könyv születését. A 

műből Szentiné Tóbiás Csilla olvasott fel 

részleteket. 

Június 21.: Prof. Blazovich László 
mutatta be Hercegh Mihály nyugalmazott 

levéltár-igazgató és Kruzslicz István 

levéltár-igazgató közös munkáját. A 
Mártélyról szóló monográfia hiánypótló a 

térség helyismeretének feltárásában. 

Szeptember 26.: Jámborné Balog 

Tünde Medárd lépcsőjén című kötetének 

bemutatója. Ezzel egyidőben a művésznő 

alkotásaiból kiállítás is nyílt a könyvtár 
előcsarnokában. Az est házigazdája 

Dömötör János nyugalmazott 

múzeumigazgató volt, közreműködött 

Hegyiné Csernus Judit. 

Október 5.: A Vásárhelyi Téka 14. 

köteteként látott napvilágot Ormos Ferenc 
Ötven év a katedrán című kötete. A 

szerzővel Varga István tanszékvezető tanár 

beszélgetett, közreműködtek az Ipari 
Szakmunkásképző diákjai. A rendkívül 

meleg hangulatú esten az olvasóterem 

zsúfolásig megtelt a hálás tanítványokkal. 
Október 6.: Találkozót szerveztek 

azok számára, akik valamikor a 

könyvtárban dolgoztak. 
Október 25.: A Székelyek ünneplőben 

című kötet egyik alkotójával Haáz 

Sándorral beszélgetett Kériné Joó Sára. A 
székely hagyományok felidézését a 

közönség nagy aktivitással fogadta. 

Október 30.: Nagy Attila tartott 
előadást Veszélyek és esélyek az olvasási 

kultúra alakulásában címmel magyar 

tanároknak és iskolai könyvtárosoknak. 
November 26.. Kőszegfalvi Ferenc 

és Borus Gábor helytörténészek úttörő 

munkájaként született meg az Espersit 
János és könyvei című kis kötet a makói 

József Attila Múzeum gondozásában. A 

bemutatón a szerzőkkel Péter László 
professzor beszélgetett. Az esten Hegyiné 

Csernus Judit, Majtényi Eszter és Szabó 

Dóra működött közre. 
December 14.: A 110 éve született 

Bibó Lajosra emlékeztek a könyvtárban. 

Barátai, közeli alkotótársai közül Fenyvesi 

Félix Lajos költő, Szenti Tibor író és 

Vincze Ferenc orvos méltatta az elfeledett 

író jelentőségét a magyar irodalomban, s 
főként a vásárhelyi tudatformálásban. 
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Baranyai Dalma és Égető Gergely 

Bethlen-gimnazisták színesítették 

felolvasásukkal az estet. 
Az előcsarnokban ezzel egyidőben nyílt 

meg Somogyi Emőke helyi alkotó kiállítá- 

sa, melyet Dömötör János nyugalmazott 
múzeumigazgató nyitott meg. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

A gyermekkönyvtárban egész évben 

rendszeresek a könyvtári foglalkozások, az 

egyéb rendezvények közül a 
gyermekkönyvhét programja emelkedik ki. 

November 20.: …most hatéves 

vagyok, és okos vagyok nagyon-nagyon. 
Óvodások a könyvtárban. A foglalkozást 

vezette: Kovácsné Nagy Katalin 

gyermekkönyvtáros. 
November 22.: …most hatéves 

vagyok, és okos vagyok nagyon-nagyon. 

Óvodások a könyvtárban. A foglalkozást 
vezette: Kovácsné Nagy Katalin 

gyermekkönyvtáros. 

A vidrák védelme Magyarországon 
címmel Gera Pál ismeretterjesztő előadása. 

November 24.: Kippkopp a hóban. A 

foglalkozást vezette: Földházi Márta 
gyermekkönyvtáros. 

November 27.: Kiállítás megnyitó. 

Az Olvasás éve alkalmából kiírt Ezt 
olvastam című pályázatra beérkezett 

gyermekrajzok kiállítása a könyvtár 

aulájában, a pályázatok értékelése, valamint 
a könyvjutalmak átadása. 

November 28.: Karácsonyi origami. 

A foglalkozást vezette: Földházi Márta 
gyermekkönyvtáros. 

November 29.: Karácsonyi origami. 

A foglalkozást vezette: Földházi Márta 
gyermekkönyvtáros. 

December 5.: Karácsonyfadíszek 

készítése. A foglalkozást vezette: Geráné 

Szemenyei Olga gyékényes. 

December 7.: Kit sok boldog pásztor 

dicsért. A karácsony. A foglalkozást 
vezette: Kovácsné Nagy Katalin 

gyermekkönyvtáros. 

Személyi hírek, változások: 

Gulicska Irén informatikus 2000 

szeptemberétől már nem dolgozik a 

könyvtárban. 

Almási Istvánt, a könyvtár igazgatóját 

december 13-án alpolgármesterré 

választották. Az igazgatói teendőket Soós 

Csilla megbízott könyvtárigazgatóként látja 

el, 2001-től. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumától telematikai 
infrastruktúra fejlesztésére 350.000,- Ft-ot, 

régi folyóiratok digitalizálására 500.000,- 

Ft-ot nyert a könyvtár. 

Királyhegyes 

Kiss Éva Anna könyvtáros elvégezte a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola könyvtár szakán a 3 

éves könyvtáros képzést. 

Kistelek 

Egész évben tartottak könyvtárhasználati 

foglalkozásokat felső tagozatosoknak. 
Január 24.: Vörösmarty Mihály élete 

és munkássága címmel irodalmi előadás a 

nyugdíjas klubban a magyar kultúra napja 
alkalmából. 

Április 13.: Arany János 

balladamondó verseny területi döntője. 
Április 28.: Délutáni napközis 

foglalkozás keretében tréfás vetélkedő 3. 

osztályosoknak. 
Május 3.: Rendhagyó irodalomóra 

általános iskolásoknak. Molnár Ferenc: A 

Pál utcai fiúk című kötelező olvasmány 
feldolgozása vetélkedő formájában. 

Május 30.: Rendhagyó irodalomóra 

általános iskolásoknak. Molnár Ferenc: A 
Pál utcai fiúk című kötelező olvasmány 

feldolgozása vetélkedő formájában. 

Június 14.: Rendhagyó irodalomóra 
általános iskolásoknak. Mikszáth Kálmán: 

Szent Péter esernyője című kötelező 

olvasmány feldolgozása vetélkedő 
formájában. 

Június 15.: Rendhagyó irodalomóra 

általános iskolásoknak. Molnár Ferenc: A 
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Pál utcai fiúk című kötelező olvasmány 

feldolgozása vetélkedő formájában. 

Június 16.: Könyvtárhasználati 
vetélkedő 5. osztályosoknak. 

Október 30.: Szent István élete és 

kora. Szent István intelmei. Irodalmi előadás 
a városi nyugdíjas klubban  a millennium 

jegyében. 

November 29.: Rendhagyó 
irodalomóra általános iskolásoknak. Móricz 

Zsigmond: Légy jó mindhalálig című 

kötelező olvasmány feldolgozása vetélkedő 
formájában. 

Személyi hírek, változások: 

Erdélyi Csilla 2000 júniusában sikeresen 

befejezte tanulmányait a Szegedi 
Tudományegyetemen és könyvtári 

informatikus képesítést szerzett. 

Pályázatok, ajándékok: 

2000-ben került sor a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma által kiírt és az 

előző évből áthúzódó telematikai pályázat 

megvalósítására. A könyvtár 700.000,- Ft-
ot nyert, melyből egy multimédiás 

számítógép vásárlására került sor a 

megfelelő kiegészítőkkel (CD-író, 
szkenner), valamint beszerzésre került a 

SZIRÉN integrált könyvtári rendszer is. 

Kiszombor 

Április 26.: Az Olvasson együtt 

gyermekével! című vetélkedő döntője 5-6. 

osztályos tanulóknak. 
Április 27.: Az Olvasson együtt 

gyermekével! című vetélkedő döntője 7-8. 

osztályos tanulóknak. 
Május 18.: Könyvtárhasználati 

verseny döntője alsó tagozatosoknak. 

Május 19.: Könyvtárhasználati 
verseny döntője felső tagozatosoknak. 

November 10.: Versmondó verseny a 

könyvtárban. 
November 28.: A Buborék Színpad 

előadása Cucc, a kis hátizsák karácsonyi 

kalandjai címmel. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Soros Alapítványtól 17 darab könyvet 

kaptak 33.925,- Ft értékben. A személyi 

jövedelemadó 1 százalékából 11.298,- Ft-ot 

kapott a könyvtár. 

Makó 

Január 28.: Kolláth Edit selyemfestő 
kiállítása. Megnyitotta: Halmágyi Pál 

múzeumigazgató. 

Január 28.: Reizner Jánosról - Makó 
történetírójáról beszélgetett Fári Irén 

muzeológussal Tóth Ferenc ny. 

múzeumigazgató. 
Február 18.: Madarászné Bán Bea 

festő kiállítása. Megnyitotta : Ormos 

Zsuzsa grafikus, rajztanár. 

Február 25.: Ifjúságom városa, Makó 

címmel Zalányi Sámuel professzorral Tóth 

Ferenc ny. múzeumigazgató beszélgetett. 
Március 10.: Kiállítás Lőrincz 

Mária Magdolna festményeiből. 

Megnyitotta: Nagy Tibor Kiszombor 
polgármestere. 

Március 31.: Ifjúságom városa, Makó 

címmel Kiss Ernő ny. zenetanárral Tóth 

Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató 

beszélgetett. 

Április 6.: Költészet napja: Ratkai 

János önálló előadói estje Tanítások 

címmel. 

Április 14.: Erős Hajna Kata 

keramikus iparművész kiállítása. 

Megnyitotta: Domokos László ny. 
könyvtárigazgató. 

Április 28.: Tóth Ferenc: Apátfalva 

c. kötetének bemutatója. A szerzővel 
Gilicze János levéltáros, a társaság elnöke 

beszélgetett. 

Május 19.: Börcsök Attila 

magángyűjteményéből Feliratos textíliák 
címmel néprajzi kiállítás nyílt. Megnyitotta: 

Bárkányi Ildikó néprajzkutató. 

Május 26.: Ifjúságom városa, Makó 
címmel Szentpéteri István 

alkotmányjogász, ny. egyetemi tanárral 

Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató 
beszélgetett. 

Június 2.: Ünnepi könyvhét. 

Jámborné Balog Tünde: Medárd lépcsőjén 
című könyvének bemutatója. A szerzővel 

Domokos László ny. könyvtárigazgató 

beszélgetett. 
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Június 5.: Ünnepi könyvhét. P. 

Bodzsár Erzsébet: Föl(d)fordulás c. 

könyvének bemutatója. A szerzővel 
beszélgetett: Polner Zoltán író, költő. 

Június 7.: Ünnepi könyvhét. Turi 

Timi: Kiskamaszkönyv c. kötetének 

bemutatója. A szerzővel Gilinger Katalin 
beszélgetett. 

Június 9.: Európa 2000 c. magyar-

német projekt kiállítása. 
Június 30.: Horváth Ferenc régész 

Szeged középkori vártemploma című 

előadása. 
Július 3.: Pokomándy Zsuzsanna 

vásárhelyi üvegfestő munkáiból nyílt 

kiállítás. Megnyitotta: Madurka Györgyné 
az Üvegfestő Egyesület elnöke. 

 

Augusztus 9.: Sz. Kovács Géza 

segesvári képzőművész Szülőföldem Erdély 

című metszet és rajzkiállítása. Megnyitotta : 

Jámborné Balog Tünde. 
Augusztus 25.: A Marosvidék c. 

folyóirat bemutatása. Közreműködött 

Bálint József és Szilágyi Sándorné. 
Augusztus 30.: Hagyományőrző 

gyerekek címmel az V. jubileumi népi 
kézműves alkotótábor munkáiból nyílt 

kiállítás. Megnyitotta: Markos Gyöngyi 

muzeológus. 
Szeptember 22.: Nemes Tímea 

keramikus iparművész kiállítása. 

Megnyitotta: Ibos Éva művészettörténész. 
Szeptember 29.: F. Diósszilágyi 

Ibolya makói születésű író irodalmi estje. 

Közreműködött: Gerzanits Nikoletta és 
Nagy Gábor, a beszélgetést vezette: 

Halmágyi Pál múzeumigazgató. 

Október 20.: Nagy Istvánné gobelin 
kiállítása. Megnyitotta: Stirb Jánosné. 

November 17.: Gráma István 

festőművész kiállítása. Megnyitotta: 
Szabóné Vígh Erzsébet Kiszombor 

alpolgármestere. 

November 24.: Maroslele 
monográfiája c. kötetet mutatta be Berta 

Tibor és Gilicze János. 

December 8.: A makói foltvarrók 
évzáró kiállítása. Megnyitotta: Nagy 

György Sándor a makói Háziipari Kft. 

kereskedelmi vezetője. 

December 15.: Karsai Ildikó: Kapuk 

2001 falinaptárának bemutatója. A 

beszélgetést vezette: Tóth Ferenc ny. 
múzeumigazgató. 

December 22.: A Máltai 

Szeretetszolgálat makói csoportja 
rendezésében Millenniumi karácsony című 

rajzkiállítás megnyitója. Megnyitotta : Gera 

Lajosné a Szent István Egyházi Iskola 
rajztanára. Közreműködött: Kiss Goldina a 

Szikszai György Református Általános 

Iskola tanítója. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

A millenniumi vetélkedősorozathoz 

kapcsolódó előadások: 

Január 11.: Marjanucz László 

Középkori fegyverek c. előadása. 
Február 9.: Gilicze János : 

Hódoltság Makón című előadása. 

Február 17.: JAG KART-on Körének 
kiállítása: Illusztrációk Bokkon Gábor 

verseihez. 

Március 13.: Markos Gyöngyi 1848-
49 hagyományai a népéletben. 

Március 24.: Magán Zeneiskola 

Képzőművészeti Körének bemutatkozó 
kiállítása. 

Április 13.: Pichuri Judit A 

dualizmus kora. 
Április 17-21.: Játszóházi programok 

(tojásfestés, tojásfoltozás, papírhajtogatás, 

gyöngyfűzés). 
Május 4.: Halmágyi Pál Makó 

környéki harcok 1944 őszén. 

Június 7.: ...mindenütt hagytunk egy 
jelet... c. millenniumi vetélkedősorozat 

döntője. 

December 5.: A Buborék Színpad: 
Cucc, a kis hátizsák karácsonyi kalandjai c. 

zenés irodalmi műsora alsó tagozatos 

gyerekek részére a gyermek-könyvhéten. 
December 27-30.: Játszóházi 

programok (karácsonyfadíszek, képeslapok, 

asztali díszek készítése). 

Személyi hírek, változások: 

Galamb Katalin és Torma Ottó 

végzett a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

könyvtár szakán. 
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Könyvtárosi asszisztens képesítést 

szerzett Kiss Nándor. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumától telematikai fejlesztésre 
350.000,- Ft-ot nyert, Makó Város 

Önkormányzatától dokumentum 

beszerzésre 500.000,- Ft-ot kapott a 
könyvtár. 

Mártély 

Január 13.: Az óceán vándorai – 

videofilm vetítés. 
Február 8.: A Honfoglalás c. film 

megtekintése videofilmen. 

Február 21.: Iskolai versmondó 
verseny. 

 

Március 6.: Készülődés a Petőfi 
szavalóversenyre – versek gyűjtése, 

kutatása. 

Április 13.: Az Egri csillagok című 
film megtekintése videofilmen. 

Április 21.: Húsvéti népszokások 

Május 24.: Magyarország 

természetvilága – videofilm 

vetítés.Júniusban számítógépes játékok. 
Szeptember 26.: A lovagkor csatái – 

gyűjtőmunka. 

Október 31.: FOLT-MOZAIK 
kiállítás megnyitása. A kiállítás november 

5-ig volt megtekinthető. 

November 29.: Író-olvasó találkozó 
Nógrádi Gáborral. 

December 29.: Karácsonyi óra a 

könyvtárban 4. osztályosokkal. 

Mindszent 

Január 22.: A magyar költészet 

kincsestára címmel közös irodalmi 

vetélkedő a Vajdasági Petőfi Művelődési 

Egyesülettel. Berkecz István ex libris 
kiállítása. 

Március 14.: Versmondó verseny 

általános iskolások részére. 
Április 11.: József Attila gyermekévei 

címmel megemlékezés és kiállítás a 

költészet napja alkalmából. Előadó: Benák 

Katalin. Közreműködött Tisza Zoltánné. 

Május 2-4.: Tavaszi nagytakarítás, 
festés, restaurálás a múzeumban és 

kocsiszín építése társadalmi munkában az 

ipartestülettel közösen. 
Június 23.: Adalékok az állatorvoslás 

történetéhez címmel Szabó János 

adományából időszaki kiállítás a 
múzeumban. A kiállítást megnyitotta 

Gyovai Tibor állatorvos. 

Június 30 - július 2.: Régi ízek című 
könyv bemutatója. Régi ízek kóstolója a 

múzeumban. A nyugdíjas klubbal közös 

rendezvény. 

Könyvkiállítás és vásár. Kovács 

László vajdasági költő dedikálta verses 

kötetét. 
Június 30.: Mindszentről 

elszármazottak találkozója a városházán. 

Június 30 – július 4.: Hartig Sándor 
vajdasági bábos kiállítása és bemutatója. 

Augusztus 12-21.: Örökségünk című 

tábor csíkmindszenti és mindszenti fiatalok 
részére. 

Augusztus 20.: Keller Lajos bronz 

portréjának avatása. 
Szeptember 23-24.: Az Európai 

Örökség Napokhoz kapcsolódva Szabó 

János restaurátor kiállítása. V. Keller Kupa 
városismereti vetélkedő. 

Szeptember 29.: A könyvtár 

leghűségesebb olvasóinak köszöntése. 
Október 23.: Millenniumi, 

helytörténeti pályázat eredményhirdetése a 

városi ünnepségen. 
December 8.: Mindszent természeti, 

épített és kulturális örökség c. könyv és CD 

bemutatója, valamint az ehhez kapcsolódó 
fotókiállítás. Vendégek: Péter László és 

Takács Máté építész és Horváth István 

önkormányzati képviselő. 
December 15.: Mesemondó verseny 

határainkon túli – Erdély, Vajdaság – és 

mindszent óvodások, iskolások 
részvételével. 

A könyvtár munkatársai tevékenyen 
közreműködtek a Mindszenthez kötődő 

orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek 

életrajzai c. könyv kiadásában. 

Pályázatok, ajándékok: 
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A Kulturális Örökségünk elnevezésű 

táborra és ifjúsági programra a Honismereti 

Szövetségtől 10.000,- Ft-ot, a Városvédő 

és Szépítő Egyesülettől 70.000,- Ft-ot, a 

Mobilitás Ifjúsági Szolgálattól 20.000,- 

Ft-ot, valamint Mindszent Város 

Önkormányzatától 50.000,- Ft-ot nyert a 

könyvtár. 

Állománygyarapításra 265.000,- Ft-ot 
nyertek, ajándékkönyveket 152.000,- Ft 

értékben kaptak. 

Mórahalom 

A városi könyvtárban a megszokott 

fogalakozásokon kívül az alábbi 

rendezvények voltak: 

Április 12.: Területi balladamondó 
verseny. 

Április 27.: Munkaközösségi 

értekezlet Skaliczky Judit NKÖM 
Könyvtári Főosztály vezetőjének 

részvételével. Megemlékezés a könyvtár 50 

éves fennállásáról. 
Szeptember 20.: ELOLVASTA-LAK 

pályázat ünnepélyes zárása és 

eredményhirdetése. Irodalmi est Dávid 

Rózsa költőnővel. 

Szeptember 21.: Filmvetítés 

Mórahalomról a Millenniumi hét 
alkalmából. 

Szeptember 29.: Egészséghét 

alkalmából reformkonyha bemutató. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Teleház Szövetségtől Printoffice 
magyar nyelvű kiadványszerkesztő 

vásárlására 30.000,- Ft-ot, Soros 

Alapítványtól közhasznú információs 
központ kialakítására 400.000,- Ft-ot, a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztériumtól agrár teleház kialakítására 

a mórahalmi teleházban 1.350.000,- Ft-ot, a 

Miniszterelnöki Hivatal INNOVA-TÉKA 

avagy könyvtár a XXI. században című 
pályázatával 2.990.000,- Ft-ot informatikai 

fejlesztésre, a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztérium felzárkóztató pályázatán 
200.000,- Ft-ot nyertek. 

Nagymágocs 

Február 25.: Rendhagyó irodalomóra 

Petőfi és Arany barátsága címmel 

békéscsabai színművészek, Tomanek 

Gábor és Szőke Pál közreműködésével 5-

6. osztályos tanulók számára. 

Április 12.: Legkedvesebb versem 
címmel rajzpályázat hirdetése, kiállítás 

rendezése. Költészet napi műsor Dési 

József és Mihály Jánosné 
közreműködésével, akik megzenésített 

verseket adtak elő gitárkísérettel. 

Május 1.: A majális programjaihoz 

kapcsolódóan nyílt nap a könyvtárban – 
ingyenes Internet használattal.Június 1.: 

Népi hangszerek bemutatója 2-6. osztályos 

tanulók számára Virág Tibor és Csák 

László közreműködésével. 

Június 8.: Ágról szakadt madár 

címmel Kilyén Ilka marosvásárhelyi 
előadóművész estje. 

Július 13.: Teleház régiógyűlése. 

Július 15-16.: A falunap 

rendezvényeihez segítségnyújtás, dalkörök 
találkozójának megszervezése. 

Augusztus 20.: Akikre büszkék 

vagyunk címmel helyi amatőr alkotók – 

Kispálné Fejes Erzsébet, Szabó Lászlóné 

Csonka Éva, Pásztor Emese, Sípos 

Imréné – munkáiból kiállítás. Augusztus 
20-i ünnepség szervezéséhez 

segítségnyújtás (gyöngyfűzés, rongybaba 

készítés szervezése, irodalmi műsor). 

November 23: Csongrád megye 

természeti értékei címmel Molnár Gyula 

előadása gyerekek számára. 
November 29.: Ünnepi készülődés 

címmel pedagógusok számára ötletadó 

kézműves foglalkozások (origami, csuhé). 
Az árpádhalmi általános iskolások 

hagyományőrző szakkörének és a helyi 

origami szakkör munkáiból kiállítás 
rendezése. 

December 6.: Téli varázslatok 

címmel színházi előadás óvodások és alsó 

tagozatosok számára a Buborék Színpad 
közreműködésével. 

December 17.: Falusi karácsonyi 

ünnepség megszervezése. 
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A fenti rendezvényeken kívül az év 

folyamán a könyvtárban működött a citera, 

origami, valamint a kézimunka szakkör. 

Pusztamérges 

A könyvtár számítógéppel, nyomtatóval, 
valamint saját telefonnal gazdagodott az év 

során. A könyvtárban rendszeresek a 

könyvtári foglalkozások az általános 
iskolások és a középiskolások körében 

egyaránt. 

Személyi hírek, változások: 

Május 23-tól Varga Zsuzsanna 

helyettesíti a gyesen lévő Veres Csabánét. 
December 19-től Figura Károlyné a 

helyettesítő könyvtáros a távozó Varga 

Zsuzsanna után. 

Röszke 

A könyvtárban rendszeresek az óvodás 
csoportok könyvtárlátogatásai. 

Október 10.: Könyvtárbemutató 

foglalkozás 5. osztályos tanulóknak. 
December 6-13.: Karácsonyfa díszek 

készítése a könyvtárban. 

Személyi hírek, változások: 

2000. július 31-én Hornyákné Orlik 

Ilona elment a Röszkei Községi 
Könyvtárból. Helyette 2000. szeptember 1-

től Ábrahám Gyöngyi tölti be a 

könyvtárosi állást. 

Pályázatok, ajándékok: 

A könyvtár 42 db könyvet kapott 
ajándékba 60.106,- Ft értékben. A Soros 

Alapítványtól 18 db-ot , 37.727,- Ft 

értékben, olvasóktól 23 db-ot 18.379,- Ft 
értékben, a művelődési háztól 1 db-ot, 

4.000,- Ft értékben. 

Ruzsa 

Január 27.: A könyvtár használata, 

ismereterjesztő foglalkozás, zenehallgatás. 

Február 21 – március 30.: 

Rajzkiállítás Ilyennek láttam a könyvtárat 

címmel. 

Május 11.: Könyvtárhasználati 

foglalkozás alsósoknak. 

Május 24.: Helyismereti összejövetel 
Június 16.: Mesehallgatás 

óvodásoknak. 

Június 29.: Helyismereti összejövetel. 
Június 30.: Játékok számítógéppel. 

Július 3.: Játékok számítógéppel. 

Július 4.: Játékok számítógéppel. 
Július 6.: Társasjátékok: gombfoci és 

kirakók. 

Július 13.: Ismerkedés a könyvtárral 
ovisoknak. 

Augusztus 8.: Videó-matiné – 

filmvetítés. 

Szeptember 14.: Versek az ünnepekre 

– az irodalmi színpad felkészülése a félévre. 

Szeptember 28.: Az Olvasás éve 
jegyében meghirdetett Lépésről lépésre … 

ismeretterjesztő előadás és vetélkedő. 

Október 14.: Könyvtárnap. 
Október 26.: Az Olvasás éve 

jegyében meghirdetett Lépésről lépésre … 

ismeretterjesztő előadás és vetélkedő. 
November 23.: Helyismereti 

foglalkozás. 

November 26.: Az Olvasás éve 
jegyében meghirdetett Lépésről lépésre … 

ismeretterjesztő előadás és vetélkedő. 

November29.: Író-olvasó találkozó 
Nógrádi Gáborral. 

December 8.: Téli varázslatok 

címmel a Buborék Színpad zenés irodalmi 
műsora. 

December 12.: Az Olvasás éve 

jegyében meghirdetett Lépésről lépésre… 
ismeretterjesztő előadás és vetélkedő. 

Pályázatok, ajándékok: 

Országos olvasói pályázaton még 1999-

ben indult egy ruzsai olvasó Az én falum 

könyvtára címmel. A FSZEK-ban 2000. 

március 1-én vették át az 1.500,- Ft-os 

könyvjutalmat. 

A Soros Alapítványtól 35.000,- Ft 

értékben kapott a könyvtár 
ajándékkönyveket. A Magyar Filmklubok 

és Filmbarátok Szövetsége 20.000,- Ft-ot 

nyújtott tiszteletdíjas előadások 
megtartására, a filmvetítés-sorozat 2001-re 

is átnyúlt. 
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A könyvtár éves költségvetési keretéből 

38.000,- Ft-ért vásároltak egy egyszerű 

könyvtári nyilvántartó programot az 
állomány feldolgozásához, valamint a 

kölcsönzés gépi kivitelezéséhez. 

Sándorfalva 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei 

Egyesületének Sándorfalvi Helyi Csoportja a 

könyvtárban tartotta havi összejöveteleit. 
Hat alkalommal tartottak óvodások és 

általános iskolások számára könyvtári 

foglalkozásokat. 

Június 2.: A Buborék Színpad 

előadását láthatták az óvodások Kalamajka 

Nempiskóta erdőben címmel. 
Június 3.: Az ünnepi könyvhét 

alkalmából könyvárusítás a könyvtár 

épülete előtt. 
Június 9.: Az Olvasás éve alkalmából 

meghirdetett rajzpályázat 

eredményhirdetése a falunapon. Kiállítás az 
óvodások és az alsó tagozatos általános 

iskolások rajzaiból. 

November 24.: A Nagycsaládosok 
Egyesülete kézműves foglalkozást tartott a 

könyvtárban, ahol rongybabát varrtak. 

December 7.: A Bartók Béla 
Művelődési Központ Szó-Kincs-

Társulatának előadásában a Többsincs 

királyfi című meseelőadást láthatták azon 
gyerekek, akik – lévén egész évben 

szorgalmas olvasók – névre szóló meghívót 

kaptak. 
December 20.: Karácsonyi dalokat 

tanulhattak az érdeklődő gyerekek Gulyás 

Mária tanárnő vezetésével. 

Személyi hírek, változások: 

2000. december 12-én módosították a 

könyvtár alapító okiratát, melynek 

értelmében a könyvtár új, hivatalos neve 

Budai Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. 

Megbízott, azóta kinevezett 
intézményvezető Pataki Zsuzsanna. 

Ezzel a módosítással a könyvtár felkerült a 

nyilvános könyvtárak jegyzékére. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának esélyegyenlőség növelő 

pályázatán egy komplett számítógépet és 
egy szkennert nyertek. A megvalósítás 
átcsúszott 2001-re. A Soros Alapítványtól 

egészségkárosodottak könyvtári ellátására 
kaptak pénzt, mely összeget annak a 

mozgáskorlátozott tagtársuknak folyósította 

ösztöndíjként az alapítvány, aki a könyvtári 
könyvek házhoz szállítását végezte. 

A Fogyatékosok Esély Közalapítványtól a 

könyvtár külső akadálymentesítésére 
pályáztak és nyertek, az akadálymentesítés 

azonban a mai napig nem készült el. 

Különböző intézményektől összesen 36 

darab ajándékkönyvet kaptak, ebből 16 

kötetet a Soros Alapítványtól. 
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Szatymaz 

Május 31.: Az ünnepi könyvhét 
keretében a Szatymaz földje és népe című 

monográfia munkatársai ízelítőt adtak a 

készülő kötetből. Móricz Pál 
szatymaziádáiról Péter László, A szatymazi 

gyerekek fejlettségéről Farkas Gyula 

beszélt. 
Július 29-30.: A falunapok 

alkalmából Kopasz Márta, valamint 

turisztikai és természetvédelmi kiállítás 
nyílt könyvtári szervezésben az általános 

iskola földszinti és emeleti termeiben. 

Október 22.: Helytörténeti kiállítás a 
település önállóvá válásának 50. 

évfordulója, valamint a millenniumi zászló 

átadásának alkalmából. A kiállítást Juhász 

Antal egyetemi tanár nyitotta meg. A napot 

felolvasó ülés is színesítette, melyen 

közreműködött: Belényi Gyula egyetemi 
docens, valamint Péter László 

nyugalmazott egyetemi tanár és Pálmai 

József nyugalmazott tanár. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma Könyvtárpártoló 

Önkormányzat 2000. III. díját adományozta 

a könyvtárnak a díjjal járó 600.000,- sFt-tal 

együtt. Ugyancsak a Minisztériumtól a 
Községi könyvtárak esélyegyenlőségnövelő 

programjának támogatásával 300.000,- Ft-

ot, valamint a Szatymazért Alapítványtól 
25.000,- Ft-ot nyert a könyvtár. 

A nyertes pályázatoknak, valamint a 

települési önerőnek köszönhetően 
számítógépet, softwareket 411.763,- Ft, 

Szirén 8.6 integrált könyvtári rendszert 

397.500,-, a zenei részleg kialakításához Cd 
lejátszót, erősítő-rádiót, tv készüléket 

203.000,-, ISDN vonal bevezetését, 

telefonközpont cseréjét 222.000,-, 
számítógépasztalt, HIFI állványt 48.000,- 

valamint a gyermekrészlegbe könyvespolcot 

42.737,- Ft értékben sikerült vásárolniuk a 
könyvtárba. 

Szeged 

Somogyi-könyvtár 

Április 6.: Fiatal művészek 
klubjának vendége Megyesi Zoltán. 

Április 13.: A Szabadkai Városi 
Könyvtár és a Somogyi-könyvtár 

együttműködésének 25 éves évfordulójára 
szervezett emlékülés. Előadásokat tartott 

Kovács Erzsébet, Kunkin Zsuzsanna és 

Plankos Judit a Szabadkai Városi 
Könyvtár munkatársai, valamint Gyuris 

György, a Somogyi-könyvtár igazgatója. 

Április 19.: Az aranykoporsó című 
opera bemutatójáról emlékezett meg a 

Vántus Társaság. 

Április 20.: Fiatal művészek 

klubjának vendége Matuska Tímea. 

Április 26.: Ravel kamarakoncert. 

Május 10.: Tücsök és bogár címmel a 

Konzervatórium magánének tanszakos 
hallgatóinak bemutatkozása Bárdi Sándor 

vezetésével. 

Június 6.: Parti Nagy Lajos Hősöm 
tere című művének bemutatója. A szerzővel 

Olasz Sándor irodalomtörténész 

beszélgetett. 

Szentmihályteleki fiókkönyvtár: 

Március 28.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 
vetélkedő 1. fordulója. 

Június 9.: Kilyén Ilka 
marosvásárhelyi előadóművész műsora Jött 

egy csoda címmel. 

Szeptember 20.: Bach 

emlékkoncert. 

Szeptember 28.: Barokk koncert 

keretében bemutatkozott Csepregi 

Hajnalka, Kőrösi Györgyi és Oberfrank 

Péter. 

Október 2.: Bizet emlékkoncert 
– Carmen keresztmetszet. 

November 20.: Kortárs Zenei 

Napok. A Somogyi-könyvtár vendége 
Sugár Miklós zeneszerző és Hollós Máté. 
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Továbbképzések, tanfolyamok, 

tapasztalatcserék: 

Január 11.: Kulturális fórum. A 

Csongrád Megyei Közművelődési 

Tanácsadó Központtal, a Csongrád Megyei 

Önkormányzattal közös kulturális fórumot 
rendeztek könyvtárosoknak, 

népművelőknek, polgármestereknek a 

Megyeházán. A szakmai találkozót Frank 

József, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta 

meg. Meghívott előadók voltak: Marosvári 

Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Pálfalvi Zsolt, a Csongrád 

Megyei Önkormányzat irodavezetője, 

Bariczné Rózsa Mária, Óvári István a 
Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának főtanácsosai, Tari 

Jánosné, a Csongrád Megyei Közigazgatási 
Hivatal főosztályvezetője. 

Február 3.: Internet használói 

tanfolyam. Kalauzi szerepben Kulcsár 

Marianna és Piri Ildikó, a Somogyi-

könyvtár munkatársai működtek közre. 

Február 9-10.: Megyei szintű 
könyvtárhasználati verseny. A millenniumi 

programokhoz méltóan, ünnepi 

hangulatban, szép rendezett iskolai 
könyvtárakban került sor a 

könyvtárhasználati versenyek megyei 

fordulójára a sándorfalvi általános iskolában 
és a szegedi Kőrösy József Közgazdasági 

Szakközépiskolában. A verseny témaköre 

2000-ben az 1000 éves a magyar államiság 
volt. A két nap alatt 80 fő 11-16 éves tanuló 

méretetett meg könyvtárhasználati, 

irodalmi, történelmi, művészettörténeti, 
zenei területen. A forgatókönyvet Sáráné 

Lukátsy Sarolta állította össze. 

Március 9.: Szirén program 
bemutató. Községi és iskolai 

könyvtárosoknak szólt a Szirén könyvtári 

program bemutatása. A jelenlévő 40 főnek 

alkalma volt megismerni a gyarapítási,  

leltározási, katalogizálási, online keresési, 

kölcsönzési funkciókkal rendelkező 
program Internetes változatát, melyet 

Mohai Lajos rendszergazda mutatott be. A 

programot használóknak a találkozás jó 
alkalom volt problémáik megbeszélésére is. 

Március 9.: Szegedért – Szögedön. 

Előadók voltak: Csúri Károlyné: 

Adományok Szegedért 1879 tavaszán 

Stockholmtól Bukarestig valamint Péter 

László: Tömörkény István Öregembör 
napáldozatja című elbeszélésének 

elemzése. 

Március 30.: Könyvtárak az 
ezredfordulón. Megyei továbbképzés.  

A kor információs, technikai kihívásai a 

könyvtárakat is funkcióváltásra késztette. 
Milyenre? Erről számoltak be a meghívott 

előadók Monok István főigazgató, az 

Országos Széchényi Könyvtárból, Mader 

Béla főigazgató, a SZTE Egyetemi 

Könyvtárából, Marton János igazgató, az 

SZTE Általános Orvostudományi Kar 

Könyvtárából, Rátkai Erzsébet 

igazgatóhelyettes, a Somogyi-könyvtárból. 

A könyvtáros szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről Kenyéri Katalin 

főtanácsos beszélt a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériumából. A dán 
demokráciát Thomas Berntsen, a Dán 

Kulturális Intézet igazgatója mutatta be. 

Április 5-6.: Kötészeti tanfolyam. 

Községi és iskolai könyvtárosok a könyvtár 
kötészetében kétnapos kötészeti 

alapismereteket nyújtó tanfolyamon vettek 
részt, a kötészeti munkatársak Kövér 

Imréné, Pataki Tiborné, Vóna Györgyné 

kalauzolásával. 

Május 4.: Egyesületi nap. A 

Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesületének szakmai napján beszámoló 

hangzott el az egyesület 1999-es évi 
munkájáról, a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének tevékenységéről, a szekciói 

közül a Helyismereti Könyvtárosok, az 
Elektronikus Könyvtár és a 

Gyermekkönyvtáros Szekció működéséről, 

feladatairól. Előadók voltak: Bajusz 

Jánosné, a CSMKE titkára, Ambrus 

Zoltán, a MKE elnöke, Mándli Gyula, a 

MKE Helyismereti Könyvtárosok elnöke, 

Bakonyi Géza, a MKE Elektronikus 

Könyvtár elnöke és Budavári Klára, a 

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció 
gazdasági felelőse. 

Május 4-7.: Prágai tanulmányi 

kirándulás az MKE Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetével közösen. 

Június 29.: 28-adik megyei 

könyvtárostalálkozó helyszíne a 
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fennállásának 50. évfordulóját ünneplő 

apátfalvi Községi Könyvtár volt. A 

találkozón Vári Miklós polgármester, Oláh 

Sándor az általános művelődési központ 

igazgatója, Dobóné Balogh Gyöngyi 

könyvtáros, Tóth Attila művészeti író, 
Pomogáts Béla irodalomtörténész, a 

Magyar Írószövetség elnöke, Hidy Péter 

művelődésszociológus tartott előadást. 
Augusztus 8-10.: A Körös – Maros – 

Tisza régió a X-XI. században. Millenniumi 

konferencia. A csongrádi Városi Könyvtár 
és Információs Központtal közösen a 

millennium jegyében regionális 

konferenciát szervezett az egyesület 

Csongrádon. Az előadók a legfrissebb 

kutatásokra támaszkodva foglalták össze a 

Körös – Maros – Tisza régióban a 
honfoglalást követő két sorsfordító század 

eseményeit. Előadók, vendégek voltak: 

Molnár József, Csongrád városának 
polgármestere, Kötő József, a Román 

Oktatási és Művelődési Minisztérium 

államtitkára, Szalontai Csaba régész, 
Farkas Csaba levéltáros, Szegfű László 

történész, Makk Ferenc történész, Koszta 

László egyháztörténész és Barna Gábor 
etnográfus. 

Szeptember 28-29.: A MKE Zenei 

Szekciójával a könyvtár zenei részlegében 
dolgozó munkatársakkal együtt kétnapos 

szakmai tanácskozásra invitáltuk az ország 

különböző könyvtáraiból, intézményeiből a 
zenei könyvtárosokat. Előadást tartott: 

Gócza Julianna, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár munkatársa, Gupcsó Ágnes, a 
MTA Zenetudományi Intézetének 

munkatársa, Vida Eszter, a Magyar Zenei 

Tanács képviselője, Dobó Katalin, a 
Somogyi-könyvtár munkatársa, Sándor 

János nyugalmazott főrendező, Bánfi Ilona 

és Sósné Karácsonyi Mária, a Somogyi-
könyvtár munkatársai, Száz Krisztina a 

Bartók Béla Művelődési Központ 

munkatársa, a város zenei referense, 
valamint Földes Imre professzor. 

Október 12.:Tájékoztatói tanfolyam.  

Az első alkalommal a természet és 
alkalmazott tudományok, a művészetek, az 

irodalomtudomány, a nyelvészet 

tájékoztatási eszközeiről, kézikönyveiről, 
folyóiratairól, bibliográfiáiról esett szó. 

Előadók voltak Borosné Bánfi Ilona, Galát 

Gabriella, Juhász Ferencné, Kórász 

Mária, Somogyi Szilvia, Szerdahelyi 

Péterné, Sósné Karácsonyi Mária, a 

Somogyi-könyvtár munkatársai. 

Október 18.: A tájékoztatói 
tanfolyam második napján az elméleti 

fogalmak felelevenítése mellett, a 

tájékoztató apparátus elsődleges, 
másodlagos dokumentumairól és a nemzeti 

bibliográfia fogalmáról, történeti 

előzményeiről, retrospektív, kurrens 
formáiról hallhattak előadásokat a 

tanfolyam résztvevői. Előadók voltak 

Juhász Ferencné, Sikaláné Sánta Ildikó, a 

Somogyi-könyvtár munkatársai.  

  Október 19.: Somogyi-könyvtári nap. 

Kiállítás- és különgyűjteménybemutató. 
Előadások: Horniczky Anikó: Egy 

boszorkánylegenda cáfolata /Dugonics 

András édesanyjáról Kovács János írásai 
tükrében/, valamint Csúri Károlyné: 

Somogyi Károly és az alkímia címmel. A 

könyvtárosok másik énjével bemutatkozott 
Pocsai Brigitta. 

Október 26.: A tájékoztatói 

tanfolyam befejező, záró napján a 
számítógépes tájékoztatásról, az Online 

kereshető adatbázisokról, a CD-ROM 

adatbázisok, az Alfa, Art Press adatbázisok 
használatát mutatták be a könyvtár 

tájékoztató munkatársai: Kórász Mária és 

Piri Ildikó. 
November 16.: Helyünk, szerepünk 

az információs társadalomban. Megyei 

továbbképzés. A Magyar Elektronikus 
Könyvtárt, az új kiadványaikat mutatta be 

Kokas Károly, az SZTE Egyetemi 

Könyvtár osztályvezetője. Varga Csaba, a 
Stratégiakutató Intézet igazgatója az 

információs, tudásalapú társadalomról 

beszélt. Az új Könyvtári Intézet szervezeti 
felépítéséről, feladatairól beszélt Dippold 

Péter igazgató. Sáráné Lukátsy Sarolta 

könyvtári szakértő azt mutatta be, hogy a 
minőségfejlesztés elemeit hogyan lehet 

beépíteni a könyvtárhasználati órák 

megtartásába. 
November 23.: A 

gyermekkönyvtárosi tanfolyamon a 

gyermek könyvkultúra, a kortárs gyermek, 
ifjúsági irodalom sajátosságairól, jellegzetes 
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csoportjairól, az egyes csoportok 

képviselőiről, a gyermekkönyvkiadás 

helyzetéről, beszélt Komáromi Gabriella, 
a Kaposvári Főiskola tanára. Bemutatkozott 

a Buborék Színpad, és Kamarás István 

íróval találkoztak a gyerekek és a 
tanfolyamon résztvevők. 

November 30.: A 

gyermekkönyvtárosi tanfolyam második 
részében Nagy Attila olvasásszociológus 

arról számolt be, hogy milyen olvasási 

szokások alakultak ki az ifjúság körében, 
mennyit olvasnak, milyen hatással van a 

televízió, a videó, a számítógép, az Internet 

az olvasásra. A nap hátralévő részében 

gyermekkönyvtárosok, Bencsikné Kucska 

Zsuzsanna, a FSZEK Terézvárosi 

Gyermekkönyvtárából, Andóczi Balogh 

Éva, Kulcsár Marianna, Palánkainé 

Sebők Zsuzsanna, Tornyi–Molnár Zita a 

Somogyi-könyvtárból, Gulyásné Forgó 

Eszter Csongrádról, Kovácsné Nagy 

Katalin Hódmezővásárhelyről, Gilicze 

Jánosné Makóról összefoglalták, hogy napi 
munkájuk során milyen PR tevékenységet 

alkalmaznak annak érdekében, hogy 

népszerűsítsék a gyermekirodalmat, az 
olvasást, a könyvtárt. 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Egyesülete Nyugdíjas Csoportja 2000-ben a 

következő programokon vett részt a Rigó 

utcai Kendergyár klubjában, a Kálvária 
sugárúti Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár 

irodalmi rendezvényein: 

Január 12.:Izraeli úti élményeiről 
számolt be Sipos Sándorné. 

Január 19.: Folytatódott Sipos 

Sándorné élménybeszámolója. 
Február 2.: A csoport örmény esten 

vett részt a Dél-alföldi Bibliotékában. A 

házigazda Novák Ákos volt. 

Február 9.: Varga Ferenc tartott 

előadást Verdiről. 

Február 16.: ifj Lele József a szögedi 
népszokásokról beszélt. 

Március 8.: Megemlékezés a 

nemzetközi nőnap alkalmából. 
Március 29.: A nyugdíjas csoport az 

algyői kirándulásuk során megtekintette a 

faluházat és a könyvtárt, megismerkedett 

azok szolgáltatásaival. 

Április 5.: Költészet napi 
megemlékezés alkalmával találkoztak a 

Fiatal Szegedi Költők Társaságával. 

Április 12.: Kovács Miklós Radnóti 
Miklós irodalmi tevékenységét elemezte. 

Április 19.: A csoport megtekintette 

A Magyar Rádió múltja c. kiállítást 
Budapesten. 

Május 10.: Vendég volt Kikli 

Tivadar zeneszerző. Beszélgetőtársa volt 
Apró Ferenc. 

Június 1.: A Dél-alföldi Bibliotéka 

Könyvtárban Görgey Gábor íróval 

találkoztak. 

Június 3.: Ellátogattak a Bajor Gizi 

Múzeumba Budapesten. 
Június 14.: Videó filmet vetített Pávó 

Ferenc. 

Június 29.: Megismerkedtek az 

apátfalvi Községi Könyvtár munkájával. 

Július 12.: Kirándulást szerveztek 

Mórahalomra. 

Augusztus 25-26.: Frank Béláné 

sikeresen szerepelt a Kárpát medencei 
Szépkorúak Millenniumi Szavaló versenyén 

Szolnokon. 

Szeptember 13.: Varga Ferenc 

előadása az opera történetéről. 

Szeptember 27.: Varga Ferenc 

előadása az opera történetéről. 
Október 4.: A Dél-alföldi Bibliotéka 

Könyvtárban találkoztak Mezei András 

íróval. 
November 8.: Kovács Miklós 

Kosztolányi Dezső életútjáról tartott 

ismeretterjesztő előadást. 
November 29.: A csoport tagjai a 

patchwork klub munkáit nézték meg a 

Somogyi-könyvtár alagsorában. 
December 13.: Karácsonyi 

megemlékezéssel fejeződött 2000-ben a 

nyugdíjas klub gazdag programsorozata.  

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

Február 11-12.: Farsangi börze. A 
könyvtár farsangra vonatkozó 
dokumentumainak kigyűjtésével 
felkínálták a lehetőséget a 
farsangozóknak a búvárkodásra. 
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Megismerkedhettek a farsangi 
hagyományokkal, lehetett választani 
jelmezt, dekorációt, ételt, italt és egyéb 
kellékeket az ajánlott irodalomból. 

Április 4.: A Közéleti Kávéház 
vendége volt a Somogyi-könyvtár 
gyermekkönyvtára. 

Lehetőséget kapott a gyermekkönyvtár, 
hogy bemutatkozzon a város polgárainak. A 

hallgatóság érdeklődéssel és elismeréssel 

nyugtázta a gyermekkönyvtárosok 
sokoldalú tevékenységét. 

Április 15-16.: Kirándulás Zentára. 

Azok a szegedi és vajdasági olvasótáboros 

gyerekek találkoztak, akik a korábbi 
években a gyermekkönyvtár által szervezett 

olvasótáborok résztvevői voltak. A 

nemzetiségi sorsvállalás, a magyarságtudat 
mélyen érintette a határ innenső oldaláról 

érkezőket. 

Május 27.: Gyermeknap a 
gyermekkönyvtárban. A gyermeknapi 

rendezvényre a belépő egy mesén keresztül 

vezetett. A mese feladatait megoldva, 
részvételi lehetőséget nyertek a gyerekek a 

Buborék Színpad Játék c. 

mesebemutatójára. Az előadás után a 
résztvevők közösen rendezték be a 

királylány kertjét a gyermekkönyvtár 

teraszán a Környezetgazdálkodási KHT 
támogatásával. 

Június 26-30.: Német nyelvi tábor. A 

németországi Hansjörg Landkammer egy 
hetes nyelvi olvasótábor vezetését vállalta. 

A 10 gyerek résztvevővel a 

gyermekkönyvtárban folyó kurzus úgy 
hallgatónak, mint szervezőnek sok-sok 

tapasztalattal zárult. 

Július 24-29.: Olvasótábor. A több 

éves hagyományra visszatekintő 
olvasótábort a Domaszéki Zöldfás 

Katolikus Ifjúsági Központban tartották 

meg. Az évszakokhoz kapcsolódó 
ünnepkörök hagyományainak 

feldolgozásában Kulcsár Mariann és 

Palánkainé Sebők Zsuzsa 

gyermekkönyvtárosok vettek részt. 

Augusztus: Vakáció akció. A szegedi 

nyári vakáció akció jelentős részét képezi a 
gyermekkönyvtár programja. A könyvtári 

dokumentumokra alapozott, játékos, 

sokszínű kínálat tartalmas szabadidő 

eltöltést biztosított a vakációzóknak. 

Szeptember 8.: Fekete István 
olvasónapló pályázat eredményhirdetése. 

November 8.: A Goethe Intézet 

előadójának közreműködésével német 
nyelvtanároknak tartottak előadást a német 

gyermekkönyvek nyelvi oktatásban való 

használatáról. A bemutatóhoz az intézettől 
kapott gyermekkönyvek biztosították a 

szemléltetést. 

November 18.: NET-klub indítása. A 
heti két alkalommal működő klub 

foglalkozásain Kulcsár Mariann és 

Tornyi-Molnár Zita avatta be a gyerekeket 

az Internet kínálta lehetőségekbe. 

December 4.: Gera Pál szakíró és 

Kamarás István meseíró a gyermek-
könyvhónap alkalmából volt a 

gyermekkönyvtár vendége. 

December 21.: Karácsony a 
gyermekkönyvtárban. A Buborék Színpad 

Téli varázslatok címmel bemutatott 

mesejátéka után a gyermekkönyvtárosok 
által vezetett kézműves foglalkozáson 

készültek a gyerekek karácsonyra. 

Kiállítások: 

Január - február: 100 éve született Fekete 

István a XX. századi magyar irodalom 

legnépszerűbb ifjúsági írója. 
Február – március: Fery Antal 

grafikusművész emlékkiállítása- 

Március: 100 éve született Joliot Curie 
francia fizikus. 

100 éve született Szabó Lőrinc Kossuth-

díjas költő és műfordító. 
Április: 100 éve született Márai Sándor a 

XX. századi magyar próza kiemelkedő 

alakja. 
160 éve született Émile Zola francia író, 

kritikus, publicista, a XIX. század realista 

regényírója. 
Május: Szegedi Színházi krónika I. 

Május - június: Szeged a XX. század 

tükrében. 
Július – október: Magyarország és a 

nagyvilág – könyvritkaságaink tükrében. A 

kiállításon régi és ritka, hazai, és magyar 
vonatkozású külföldön megjelent 

dokumentumokat láthattak az érdeklődők. 
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Október – november: Szegedi Színházi 

krónika II. 

Október – december: Könyvtárak a 
Millennium tükrében. 

December: Kovács Sándor Tibor rajzai. 

November: UK Today – a British Council 
vándorkiállítása, amely bemutatta Nagy 

Britannia gazdasági és kulturális életét. 

Somogyi Károly emlékkiállítás 
(Tiszaföldvár; válogatás, szerkesztette Csúri 

Károlyné) 

Deutsche Quellen in der ungarischen 
Buchkultur. Von Andreas Hess bis 

Landerer… (Berlin, Haus Ungarn) (Csúri 

Károlyné) (2000. márc.1-27.) 

Kamarakiállítások: 

140 éve született Kner Izidor 
525 éve született Michelangelo 

Buonarotti 

József Attila és Szeged (Költészet napja) 
380 éve született Zrínyi Miklós 

200 éve született Jedlik Ányos 

Érdekességek a természettudományok 
köréből: Fizika 

Érdekességek a természettudományok 

köréből: Matematika 
120 éve született Kaffka Margit 

430 éve született Pázmány Péter 

 
200 éve született Vörösmarty Mihály. 

Személyi hírek, változások: 

Aklán Pál 4 órás takarító december 5-én 
kezdett el dolgozni. 

Bajza Rita október 3-a óta dolgozik 

raktárkezelőként. 
Bozó László és Klapcsik Péter 

informatikusok április 18-tól illetve 21-től 

dolgoznak a könyvtárban. 
Böröczné Dimák Mária ruhatáros 

szeptember 14-től dolgozik. 

Csótó Edit és Pusztai Ágnes október 9-e 
óta dolgoznak 4 órás adatrögzítői 

munkakörben. 

Helfenbein Istvánné 4 órás takarítóként 
szeptember 4-től dolgozik az intézményben. 

Grandpierre Irén január 20-tól dolgozik az 

intézményben takarítónőként napi 4 órában. 

Néveri Béla szeptember 22-én kezdett el 

nyugdíj mellett 4,5 órában rendészként 

dolgozni. 
Oros Sándor könyvtáros szeptember 1-től 

dolgozik az adminisztrációban. 

Balogh Gáborné könyvtárkezelői 
munkaviszony október 1-jével szűnt meg. 

Gulyás Andrásné takarító január 19-e óta 

nem dolgozik az intézményben. 
Gyuris Kálmánné takarító halálával 

munkaviszonya augusztus 8-ával megszűnt. 

Hájas Inez adatrögzítő szeptember 1-ével 
nem dolgozik a könyvtárban. 

Jakab Béla könyvtáros január 1-ével vált 

meg az intézménytől. 

Juhász Szabolcs raktárkezelői 

munkaviszonya július 1-jével megszűnt. 

Király Dezsőné június 21. óta nem dolgozik 
ruhatárosként a könyvtárban. 

Kormányos Mihály rendész hirtelen 

halálával munkaviszonya május 5-ével 
megszűnt. 

Kossuth Gabriella helyettesítő könyvtáros 

asszisztens szeptember 1-jével vált meg a 
könyvtártól. 

Ménesi Lajosné módszertani könyvtáros 

február 1-jétől az algyői községi könyvtár 
vezetője. 

Mező Béla informatikus munkaviszonya 

február 20-ával szűnt meg. 
Tichy-Rács Péter raktárkezelő szeptember 

16-ával vált meg a könyvtártól. 

Tóth Béla udvaros június 27-ével vált meg 
az intézménytől. 

Jubileumi jutalmat kapott: 

25 éves: Demeterné Szeberényi Ágota, Gabura 

József, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, 

Szerdahelyi Péterné, Tábithné Bárkai Zsuzsanna 

30 éves: Berta Márta, Fejérné Pintér Veronika, 

Juhász Ferencné, Lovászi Józsefné. 

Törzsgárda jutalmat kapott: 

10 éves: Miklós Jolánta, Rádi Csaba, 

Surányi Róbertné 

15 éves: Bálint Bata Géza, Bozsó Katalin, 

Csala Józsefné, Dobó Szilveszterné, 

Erményi László, Gabura József, Kissné 

Retek Erika, Krasznai Attiláné, 

Kratochwill Ottília, Rátkai Erzsébet 

20 éves: Farkas Lászlóné, Rafai Mária, 

Tóth Éva 
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25 éves: Goda Istvánné 

30 éves: Doktor Lajosné 

Pályázatok, ajándékok: 

NKA Könyvtári Kollégium: Olvasás éve 

Csongrád megye irodalmi rendezvényei 

997.000,- Ft; NKA Irodalmi és 

Könyvkollégium: Csongrád megye 

irodalmi rendezvényei 350.000,-  Ft; NKA 

Könyvtári Kollégium: Nemzetiségi 
könyvtár technikai háttér megteremtése 

171.000,-  Ft; Csongrád Megyei 

Önkormányzat: Regionális konferencia 

20.000,-  Ft; Magyar Millenniumi 

Kormánybizt. Hiv.: Millenniumi kiállítás, 

Magyarország és a nagyvilág, Könyvek és 
könyvtárak 400.000,-  Ft; NKA 

Közművelődési Kollégium: Szegedi 

Műhely nyomdaköltsége 200.000,-  Ft; 

Soros Alapítvány: Kálvária téri 

Fiókkönyvtár, anyagköltség     100.000,-  

Ft; NKÖM: Országos Dokumentumellátó 
Rendszer 3.000.000,-  Ft; NKA Könyvtári 

Kollégium: Könyvek kötésjavítása, 

állagmegóvás 455.000,- Ft; NKA Mozgókép 
Kollégium: Art-Videotéka állomány bővítés 

100.000,-  Ft; NKÖM Telematikai pályázat 

900.000,-  Ft; Szegedért Közalapítvány: 
Hangoskönyvtár jubileumi rendezvény 

100.000,- Ft; Szegedért Közalapítvány: 

Tarjáni Fiókkönyvtár rendezvény 40.000,- 
Ft; 

 

Mobilitas GYIA: Olvassunk, 
búvárkodjunk, vetélkedjünk 70.000,-  Ft; 

Soros Alapítvány: Hangoskönyvtár, zenei 

berendezés     300.000,-  Ft.  

A Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete  pályázatai: 

Nemzeti Kulturális Alapprogram 

Könyvtári Kollégiumától regionális 

tanácskozásokra 200.000,- Ft-ot, 

tanfolyamokra 250.000,- Ft-ot, a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületétől 50.000,- Ft-

ot, Csongrád Megyei Közgyűlés 

Kulturális Mecenatúrától 35.000,- Ft-ot 

nyert az egyesület. 

A fiókhálózat kiállításai: 

Január 1. - Február 4., 

Hangoskönyvtár: A „2000 év” minikiállítás-

sorozat keretében A honfoglalás címmel 

rendeztek kiállítást. 

Január 25. Odessza: Régiónk a 
millennium évében címmel rendeztek 

könyvkiállítást. 

Február 18. Odessza: Bodor Zoltán 
festőművész kamaratárlatának megnyitója 

házimuzsikával. Közreműködött Gardián 

Gábor gordonkaművész és Bodor Zoltán 
gordonkán.  

Február 22-31. Hangoskönyvtár: A 

„2000 év” kiállítás-sorozat keretében Biblia, 
a könyvek könyve címmel rendeztek 

kiállítást. 

Március 10. Tápé: Régi 

tablóképekből nyílt kiállítás.  

Április 3-30. Hangoskönyvtár: A 

„2000 év” kiállítás-sorozat keretében 
nyelvemlékeinkről rendeztek kiállítást az 

Ómagyar Mária-siralomról, a Halotti 

Beszéd és Könyörgésről. 
Április 8-28. Északváros: A húsvéti 

ünnepkörhöz kapcsolódó könyvkiállítást 

rendeztek. 
Április 11-14. Hangoskönyvtár: A 

Magyar költészet napja alkalmából József 

Attiláról rendeztek kiállítást. 
Április 17. Kálvária tér: Bezdán 

Katalin Meseillusztrációk című 

kiállításának megnyitóján Nagy Emese 
gitározott.  

Április 28. Tápé: Révész Antal - az 

50-es évek tápai házairól készített - 
tusrajzaiból rendezett kiállítás megnyitójára 

került sor.  

Május Csillag tér: Helyismereti 
kiállítás Szegedről. 

Május 2. - Május 31., 
Hangoskönyvtár: A „2000 év” című 

minikiállítás-sorozat keretében Madách 

Imre és a Tragédia címmel rendeztek 
kiállítást. 

Május 19. Odessza: R. Papp Piroska 

festőművész kamarakiállításának 

megnyitója. Közreműködött Bari Lilla és 

Barna Emília klasszikus gitáron.  

Június 1-30. A „2000 év” című 

minikiállítás-sorozaton belül Sírva vigad a 

magyar címmel rendeztek kiállítást a 

magyar népzenéről, a Hangoskönyvtárban. 

Június 5-30. Északváros: 
Gyermekrajz kiállítást rendeztek. Június 22. 



115 

 

Dorozsma: A Mesterségek dicsérete című 

kiállítást Tóth Béla író, nyugalmazott 

könyvtárigazgató, asztalos nyitotta meg. 

Július 1-31. Északváros: 

Gyermekrajzokból rendeztek kiállítást. 

Hangoskönyvtár: A „2000 év” című 
kiállítás-sorozaton belül Nemzeti 

könyvtárunk – OSZK címmel rendeztek 

minikiállítást. 

Szeptember 1-30. Hangoskönyvtár: 

A „2000 év” című kiállítás-sorozat keretén 

belül a Technikai eszközök története című 
kiállítást tekinthették meg. 

Szeptember 19. Szőreg: 

Könyvkiállítást rendeztek Arany János 
műveiből. 

Szeptember 29. Tápé: Fotókiállítás 

nyílt Laczi Árpád tápai házakról készült 
fényképeiből. 

Október 1-31. Hangoskönyvtár: A 

„2000 év” című minikiállítás-sorozaton 

belül a BRAILLE-írás című kiállítást 
rendezték meg. 

November 1-30. Hangoskönyvtár: A 

”2000 év” minikiállítás-sorozaton belül a 
Magyar Nobel-díjasok című kiállítás 

tekinthették meg. 

November 10. Odessza: Bakacsi 

Lajos festőművész kamaratárlatának 

megnyitója. Közreműködött Bari Lilla és 

Barna Emília klasszikus gitáron.  
November 13. Szőreg: A reformkor 

irodalmáról rendeztek könyvkiállítást. 

November 17. Északváros: A Szép 
mese az én életem, gazdag és boldog mese 

című H. C. Andersenről szóló kiállítást dr. 

Csúri Károlyné nyitotta meg.  
November 24. Hangoskönyvtár: 

Tapintható kiállítást rendeztek dél-alföldi 

néprajzi tárgyakból. 
December 1-31. „2000 év” című 

minikiállítás-sorozat keretén belül az 

Európai Unió címmel rendeztek kiállítást a 
Hangoskönyvtárban. 

December 1. Szőreg: 

Mesekönyvekből rendeztek karácsonyi 
kiállítást. 

December 4. Móra utca: Kerámia 

kiállítás. 

December 13. Csillag tér: A manuális 

foglalkozásokon készített karácsonyi 

díszekből rendeztek kiállítást. 

A fiókhálózat személyi hírei, változások: 

Galátné Remeczki Ibolya december 1-
jével dolgozik a fiókhálózatban könyvtáros 

asszisztensként. 

Juhász Zoltánné december 19-ével tért 
vissza gyesről. 

Jellinek Edit könyvtáros asszisztens 

munkaviszonya november 29-ével szűnt 
meg. 

Szegvár 

Évközben igény szerint tartanak könyvtári 

foglalkozásokat csoportoknak, iskolai 
osztályoknak. 

Január 31.: Mesemondó verseny 

általános iskolásoknak az iskolával közös 
szervezésben. 

Március 2.: A Mesél a szegvári határ 

című olvasókönyv szerzőjével, Kovács 

Lajossal zárult a könyvet bemutató 

előadássorozat rendezvénye. A résztvevők 

gyarapították ismereteiket szülő-, illetve 
lakóhelyük múltjáról, történelméről. 

Április 11.: A hagyományosan 

megrendezett szavalóversenyen szép 

számmal vettek részt benevezettek és 

érdeklődök. A hazaszeretetről szóló versek 
illusztrálására az előzetes feladatként 

készített rajzokból kiállítást is rendeztek. 

Október 25.: A könyvtár vendége 
volt Diószegi Edina, kinek neve sokak 

számára ismeretlen, pedig öt éve már a 

Guinnes rekordok könyvébe is bekerült. 
Akkor hőseink útját járta végig 14 társával 

lóháton az Uraltól a Hősök teréig. 4700 km-

t tettek meg öt hónap alatt. 2000 
szeptemberében pedig XII. Károly svéd 

király lovasbravúrját ismételte meg a 

romániai Pitestitől Stralsundig. A 2620 km-
es távot 14 nap alatt teljesítette svéd 

társával. Naponta 130-140 km-t tettek meg 

lóháton esőben, szélben, 30 km-ként 
cserélték lovaikat. Éjszaka pedig 

postakocsin utaztak. A nagyon szuggesztív 

egyéniségű, lendületes beszédű, alacsony, 
törékeny termetű szőke lány sokak szívébe 

belopta magát. 
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A honfoglalás útvonaláról a Csitri naplója 

című könyvében számol be. 

Október 27.: Süli Róbert 
sportújságíróval beszélgethettek az 

érdeklődők a megye sportjáról. 

December 1.: Marjanucz László 
történész fegyverek bemutatásával 

egybekötött fegyvertörténeti előadását 

hallgathatták meg a 7. osztályosok. 
December 6.: A Buborék Színpad 

Téli varázslatok című műsorát nézték meg a 

3. osztályos gyerekek Mikulás napi 
meglepetésként. 

December 28.: Szegvár történeti 

vetélkedőt rendeztek általános 

iskolásoknak. A közelgő szilveszterre 

tekintettel játékos, tréfás feladatokon 

keresztül kerültek a gyerekek közelebb a 
község múltjához. 

Szabadidős foglalkozások keretében a 
húsvéti, nyári, őszi, téli szünetekben 

könyvtári programokat kínálnak a 

gyerekeknek. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumától esélyegyenlőség-növelő 

könyvtári szolgáltatások fejlesztésére 

200.000,- Ft-ot nyert a könyvtár, melyen 

számítógépet a szükséges tartozékokkal,  

valamint nyomtatót vásároltak. A Soros 

Alapítvány Kultúra program pályázatán 

Könyvtári rendezvények a millennium 

jegyében című program megvalósítására 
80.000,- Ft-ot kaptak, melyen 

foglalkozások anyagköltségére és 

jutalmazására, valamint Diószegi Edina 
Lóháton a honfoglalás útvonalán, és 

Marjanucz László Fegyvertörténet című 

előadásainak költségét fedezték. 
A Soros Alapítványtól 36.935,- Ft 

értékben kaptak ajándékkönyveket. 

Szentes 

Február 10.: Farsangi dalest a 

Bárdos Lajos Vegyeskar előadásában. 

Február 21.: Kristó Gyula Szent 
István, az ember és államférfi című előadása 

a Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

Március 22.: Bácskai Mihályné Az 

Árpád-kori magyar irodalom című előadása 

a Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

Április 11.: Homoki Nagy Mária 

István király törvényei című előadása a 

Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

Május 18.: Bod Péter előadása A 
fehér gólya címmel a madarak és fák napja 

alkalmából. 

Május 24.: Millenniumi vetélkedő 
középiskolásoknak I. rész. 

Június 16.: Csőregh Éva 

kiállításának megnyitója. 

Június 21.: A Szentes helyismereti 

társasjáték bemutatója. 

Szeptember 7.: Vörös Gabriella 

Árpád népe – Szent István népe a régészeti 
emlékek tükrében című előadása a 

Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

Szeptember 21.: Bényei Miklós A 
magyar írásbeliség 1000 éve című előadása 

a Mozaikok az ezer éves magyar kultúrából 

rendezvénysorozat keretében. 

Október 5.: Pelyach István Az aradi 

vértanúk emlékünnepe című előadása a 

Mozaikok az ezer éves magyar kultúrából 
rendezvénysorozat keretében. 

Október 19.: Nagy János Szent 

István korának zenéje című előadása a 
Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

Október 25.: Könyvtárhasználati 

vetélkedő. 
November 8.: Bod Péter Turul – a 

legenda és a valóság című előadása a 

Mozaikok az ezer éves magyar kultúrából 
rendezvénysorozat keretében. 

November 23.: Béres Mária Élet a 

X-XII. században című előadása a 
Millenniumi rendezvénysorozat keretében. 

December 6.: Millenniumi vetélkedő 

II. 
December 13.: Zsíros Katalin Luca-

napi népszokások című előadása a Mozaikok 

az ezer éves magyar kultúrából 
rendezvénysorozat keretében. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Városi Könyvtár Kht. 2000-ben is 

igyekezett megragadni minden pályázati 

lehetőséget. A különböző pályázatokon 
könyvbeszerzésre, előadások rendezésére és 
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informatikai fejlesztésre 600.000,- Ft-ot 

nyert az intézmény. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

A könyvtárban a nagyobb 

rendezvényeken kívül 10-15 
könyvtárhasználati, kézműves és egyéb 

foglalkozásokat, valamint a videofilm 

vetítéseket tartanak. 
Február 10.: A versek világa címmel 

foglalkozás. Vezette: Nagypál Lehelné. 

Március 10.: 1848/49 forradalom és 
szabadságharc képekben. Rendhagyó 

történelemóra Vágvölgyi Zoltán 

vezetésével. 
Március 13.: A Szentes város 

diákszemmel című pályázat ünnepélyes 

eredményhirdetése és a beérkezett 
pályamunkák kiállításának megnyitója. 

Március 16.: A Kiss Bálint 

Református Általános Iskola könyvtári 
akadályversenye. 

Május 3-11. Óvodások hete 

rendezvénysorozat. 
Május 3.: Üszküdárá címmel vidám 

ballada a Klauzál Gábor Általános Iskola 

színjátszó csoportjának előadásában. 
Május 4.: Bűvészkedjünk. Csongrádi 

Béla bűvész műsora. 

Május 5.: Ügyes kezek címmel 
kézműves foglalkozás Janóné Kispál 

Katalin vezetésével. 

Május 8.: Ügyes kezek címmel 
kézműves foglalkozás Janóné Kispál 

Katalin vezetésével. 

Május 9.: A három gida címmel 
bábelőadás a nagymágocsi Délibáb 

Bábegyüttes előadásában. 

Május 10.: A három gida címmel 
bábelőadás a nagymágocsi Délibáb 

Bábegyüttes előadásában. 

Május 11.: A drámáról másképpen 

címmel szakmai nap óvónőknek. Előadó: 

Füredi Zsuzsanna. 

Május 15.: Népi kultúra tárgyakban. 
Előadó: Szűcs Judit a csongrádi Tari lászló 

Múzeum igazgatója. 

Május 24.: Gyermeknapi műsor a 
Buborék Színpad előadásában. 

Május 25.: .: Népi kultúra 

tárgyakban. Előadó: Szűcs Judit, a 

csongrádi Tari László Múzeum igazgatója. 
Június 5-31.: Kispálné Fejes 

Erzsébet szentesi alkotó pedagógus 

festményeinek kiállítása. 
Június 20. - Július 21.: Nyári 

szabadidős programok. 

November 10.: Csongrád megye 
természeti értékei címmel Medgyesi István 

előadása 4. osztályosok részére. 

November 14.: Csongrád megye 
természeti értékei címmel Medgyesi István 

előadása 6. osztályosok részére. 

November 15.: Történelmünk a források 

tükrében címmel történelmi vetélkedő 7. 

osztályosoknak. 

November 16.: Történelmünk a 
források tükrében címmel történelmi 

vetélkedő 8. osztályosoknak. 

November 17. - December 31.: Kolláth 

Edit selyemfestmény-kiállítása. 

November 20.: Könyvtárhasználati 

vetélkedő 3-4. osztályosoknak. 
November 21.: Könyvtárhasználati 

vetélkedő 5-6. osztályosoknak. 

November 22.: Könyvtárhasználati 
vetélkedő 7-8. osztályosoknak. 

November 27.: Luca naptól 

vízkeresztig címmel zenés, játékos előadás 
B. Horváth István előadásában. 

November 29.: Az államigazgatás 

szervei régen és ma. Előadó: Marjanucz 

László történész. 

December 8.: Csongrád megye 

természeti értékei címmel Medgyesi István 
előadása 3. osztályosok részére. 

December 12.: Téli népszokások 

címmel Zsíros Katalin néprajzkutató 
előadása. 

December 19.: Téli népszokások 

címmel Zsíros Katalin néprajzkutató 

előadása. 

Pályázatok, ajándékok: 

Szentes Város Közművelődési Alap 

Kuratóriumától a Történelmünk a források 

tükrében című vetélkedő támogatására 
55.000,- Ft-ot, az Óvodások hete és 

Helytörténeti vetélkedő támogatására 

100.000,- Ft-ot, Szentes Város 
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Önkormányzatának innovációs pályázatán 

helytörténeti vetélkedő lebonyolítására 

40.000,- Ft-ot, Mobilitás Gyermek és 

Ifjúsági Alapprogram pályázatán az Ügyes 

kezek szakkör támogatására 50.000,- Ft-ot 

nyertek. 

Személyi hírek, változások: 

Tokai Judit 24 év könyvtárosi munka 
után megvált az intézménytől. Helyére 

Sallainé Gresó Klára került. 

Újszentiván 

Pályázatok, ajándékok: 

A Soros Alapítvány támogatásaként 14 

darab könyvet kaptak 33.419,- Ft értékben. 

Üllés 

Február 3.: Ismerkedés a könyvtárral 

nagycsoportos óvodások részvételével. 

Március 3.: Család, otthon, szeretet 
címmel bemutató foglalkozás 2. osztályos 

tanulóknak. 

Március 9.: Család, otthon, szeretet 
címmel bemutató foglalkozás 2. osztályos 

tanulóknak. 

Április 30.: Millenniumi vetélkedő 
felnőtteknek (Üllés története, világ- és 

magyar történelem, régi eszközök, tárgyak, 

játékos, humoros kérdések stb.) 
Május 16.: Könyvtárhasználati 

foglalkozás napközis csoport részvételével. 

Május 19.: Vivaldi: Négy évszak, 
valamint megzenésített versek 

lemezhallgatása 1. osztályos tanulókkal. 

Június 14.: A Kincskereső kisködmön 
című videofilm megtekintése. 

November 17.: A Lyra együttes 

millenniumi műsora. 

November 22.: Ősz, természet 

címmel könyvtári foglalkozás 3. osztályos 

tanulóknak kézikönyvek használatával. 
November 23.: Ősz, természet 

címmel könyvtári foglalkozás 3. osztályos 

tanulóknak kézikönyvek használatával. 
November 28.: Ismerkedés a 

könyvtárral 1. osztályos tanulóknak. 

Beiratkozás, zenehallgatás. 

Zákányszék 

Április 11.: A költészet napján a 

művelődési ház nagytermében megkezdett  

József Attila verseskötet felolvasása délután 
a könyvtárban folytatódott. Részt vettek az 

általános iskola tanulói, tanárai és a 

könyvtár olvasói. 
Szeptember 30.: A Zákányszéki 

falunapokon Az én legkedvesebb 

olvasmányom címmel meghirdetett 
rajzpályázat alkotásai kerültek kiállításra. A 

pályázaton 92 fő általános iskolai tanuló 

indult rajzaival. A kiállítást kb. 300-an 
tekintették meg. 

November 24.: A Buborék Színpad 

Játék címmel mutatta be zenés előadását 1-
4. osztályos tanulóknak. 

Pályázatok, ajándékok: 

Az ÁMK a Csongrád Megyei Közoktatási 

Alapítvány Kötelező eszköz és felszerelés 

című pályázatán nyert összegből a 
művelődési házban folyó művészeti 

oktatáshoz vásárolt taneszközöket, valamint 

a könyvtár berendezését is sikerült 
korszerűsíteni. Vásároltak a könyvtárba egy 

új kölcsönzőasztalt, egy folyóiratállványt és 

2 darab tanári asztalt. A bútorok együttes 
értéke 115.000,- Ft. 

Zsombó 

Augusztus 12.: A falunapon író-

olvasó találkozót szerveztek Horváth 

Dezső íróval. 

Pályázatok, ajándékok: 

A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának Esélyegyenlőség növelő 

pályázatán a könyvtár 1 db számítógépet és 

nyomtatót nyert 255.000,- Ft értékben. 

 

 

 

 

 

 



119 

 

2001. 
 

Algyő 

Január 22.: A magyar kultúra napján 

a Naplegenda Társulás Földrészek zenéje 

c. előadása. Algyőn ekkor nyitották meg 

hivatalosan az Olvasás évét. 
Március 12.: Mesefoglalkozás 4. 

osztályosoknak Kis Mihályné vezetésével. 

Március 14.: Hol volt, hol nem volt…. 
Kis Mihályné tartott mesefoglalkozást 5. 

osztályosoknak. Táltosok, tündérek, 

boszorkányok, sárkányok a magyar 
népmesékben. Mesefoglalkozás 6. 

osztályosoknak Ménesi Lajosnéval. 

Március 16.: Itt a vége, fuss el véle – 
tanulságok a magyar népmesékben. A 

mesefoglalkozást Kis Mihályné tartotta. 

Március 28.: Foglalkozás a tavaszról 
és a húsvétról 2. osztályosoknak, Kis 

Mihálynéval. 

Március 30.: Nagycsoportos 
óvodások ismerkedése a könyvtárral, 

beszélgetés a húsvétról, Ménesi 

Lajosnéval. 
Április 10.: A mindenséggel mérd 

magad – Költészet napi szavalóverseny 

felső tagozatosoknak. 
Május 4.: Anyák napi műsor. Kilyén 

Ilka: Jött egy csoda c. előadása. 

Június 1.: Az év olvasója és a 
törzsolvasók köszöntése. Díszvendég: Tóth 

Béla, József Attila-díjas író. 

Június 8.: Pálné Lele Ilona algyői 
írónő Ördögszekér c. könyvének 

bemutatója. Vendég: Dr. Piri József 

polgármester. 
Szeptember 24.: Dél-alföldi 

Teleházak Regionális Egyesületének 

közgyűlése. 

Október 5.: Meseelőadás – vendég: 

Koszecz Sándor népmesekutató. 

Október 9.: Könyvtári óra 3. 
osztályosoknak. 

Október 26.: Meseelőadás – vendég: 

Koszecz Sándor népmesekutató. 

November 16.: Koszecz Sándor 

előadása Az évkör és a csillagok címmel. 

November 30.: Az Igazság és a  

Hamisság utazása – meseelemzés 

felnőtteknek, Koszecz Sándorral. 

December 4.: Decemberi 
népszokások – gyerekek és felnőttek 

beszélgetése, kézműves foglalkozások. 

December 5.: Mese – mese mátka 
óvodásoknak. 

December 6.: Mikulás érkezett a 

könyvtárba. 
December 7.: Rajzolj! Mesélj! Ne 

félj! c. irodalmi pályázat 

eredményhirdetése. Fellépett a Buborék 

Színpad. 

December 7.: A Varázslók és 

Boszorkányok c. irodalmi pályázat 

eredményhirdetése felső tagozatosoknak. 

December 14.: Meseelemzés a 

könyvtárban. Vendég: Koszecz Sándor 
népmesekutató. 

Árpádhalom 

December 4.: A Buborék Színpad 
előadása Kalamajka Nempiskóta erdőben 

címmel. 

Ásotthalom 

Januártól május végéig minden 

csütörtökön 1-1 óvodás csoportnak tartottak 
foglalkozásokat, aktuális témákban. Minden 

osztály ellátogatott a könyvtárba, órák 

keretében is. 
Január 13.: A biológia és a 

természetjáró szakkörök foglalkozása. 

Január 18.: Versmondó verseny  4-8. 
osztályosoknak. 

Február 27.: Kazinczy szépkiejtési 

verseny, szintén az előző korosztálynak. 
Május 25.: Elolvasta-lak oktatási 

verseny eredményhirdetése. 

Október 4.: 4-8. osztályosok: 
Elmesélem, mit olvastam. 

Október 11.: Beszélgetés közérdekű 

témákról a Magyar Televízió egyik 
munkatársával. 

Október16.: Vetítéssel egybekötött 

beszélgetés a természetről. 
Október 25.: Mesemondóverseny az 

Olvasás éve rendezvénysorozat kertében. 

November 7.: Foglalkozás a Szociális 
Otthon lakói részére. 
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November 16.: Az Olvasás éve 

kapcsán a Garabonciás Trió előadása 

Tündérének és Röptető címmel. 
November 20.: Olvasás éve 

rendezvény: Gera Pál előadása a vidrákról. 

November 22.: Leborulni vagy 
kiborulni – beszélgetés az élet dolgairól. 

December 7.: A Buborék Színpad 

Téli varázslatok c. műsora. 
December 10.: Nyugdíjasok a 

könyvtárban – vetélkedő. 

Mind a két program az Olvasás éve 
rendezvény kapcsán volt. 

Pályázatok: 

A könyvtár támogatást kapott a Nemzeti 

Kulturális Alapprogramtól CD-lejátszóra 

és az Olvasás éve rendezvényeire. A 
Kölcsey Ferenc Alapítvány könyvadomány 

határon túlra témakörben pedig a 

kászonújfalui könyvtár állományának 
gyarapításához adott segítséget. 

Baks 

Február 2.: Február a farsang jegyében 

címmel ötletadás, jelmezkészítés. 
Február 8.: Farsangolás – zenehall - 

gatás, farsangi vendégváró. 

Február 11.: Színházlátogatás 
Szegeden, a Gyalog galopp c. előadás 

megtekintése. 

Február 16.: Farsangi jelmezes 
felvonulás, csoportos műsorszámok. 

Március 14.: A 7. osztályosok ünnepi 

műsora. 
Március 23.: A könyvtár 

szervezésében: Szomszédoló – községek 

közötti kulturális találkozó. A vendég 
település: Üllés. 

Április 1.: Folytatódik a 

Szomszédoló. Ezúttal a baksiak voltak 
Üllésen. 

Április 7.: Itt a húsvét címmel 

mesejáték gyerekeknek a Baksi 

Színjátszókör előadásában. A három nyúl: 

húsvéti locsolóvers mondó verseny. 

Április 20.: A Föld napja alkalmából 
vetélkedő gyerekeknek. 

Május 5.: Anyáknapi műsor a 

nyugdíjas, a mozgáskorlátozott és az 
Öregek Napközi Otthona lakóinak. 

Május 17.: Angol nyelvű mesemondó 

verseny 4 község részvételével. (Baks, 

Balástya, Ópusztaszer, Zsombó.) 
Május 20.: Szomszédoló gála 

Szegeden. 

Május 25.: Mesedélelőtt. 
Rajzkészítés az Alice Csodaországban c. 

mese alapján. 

Május 26.: Gyermeknap 
vetélkedőkkel, játékokkal. 

Május 28.: Könyvtárhasználati 

verseny alsó tagozatosoknak, új könyvek 
bemutatása. 

Május 31.: A gyöngyfűzés és az 

origami rejtelmei. 

Június 7.: Gyöngyfűzés. 

Június 29.: Kiállítás a Baksi 

Falunapok keretében régi fényképekből. 
Június 24.: A Falunapok kulturális 

szórakoztató programja 5 község 

részvételével. (Kistelek, Pusztamérges, 
Ruzsa, Szentes, Üllés) 

Augusztusban könyvgyűjtési akciót 
hirdetettek a Csíkpálfalvi (Románia) 

testvérfalu könyvtárának, melyet augusztus 

4-én ki is szállítottak. 

Október 20.: A hagyományos Szüreti 

jelmezes felvonulás Baks főutcáján, a 
könyvtár szervezésében. 

December 4.: Hol volt, hol nem 
volt…: karácsonyi szokások a nagyvilágban. 

December 18.: Menjünk együtt 

Betlehembe! – karácsonyi versek, mesék 
olvasása; képeslapok készítése, énekek 

tanulása. 

Balástya 

Február 14.: Kazinczy-verseny 

Március 15-17.: Helytörténeti 
kiállítás Szegeden. 

Május 1.: Majális 

Május 26.: Gyermeknap 

Október 5-7.: Falunapok. 
November 23.: Kalamajka 

Nempiskóta erdőben – a Buborék Színpad 

előadása. 
December 5.: Csorba Csaba tartott 

előadást a Honfoglaló magyarok életéről. 

Pályázatok: 
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Az intézmény a Csongrád Megyei 

Közoktatási Alapítványnál sikeresen 

pályázott. Ennek eredményeként 206.000,- 
Forintot tudtak állománygyarapításra 

költeni. 

Bokros 

Január: Beiratkozások 

Február: Mezőgazdasági könyvhó-
nap. 

Február 5.: Magyarország nagy tájai 

– földrajzóra a könyvtárban. 
Február 8.: Egészségügyi előadás I.: 

Táplálkozásunk szerepe egészségünk 

megőrzésében. 
Február 14.: Az 1. osztályosok 

ismerkedése a könyvtárral. 

Február 15.: Mezőgazdasági 
szakkönyvek kiállítása és ismeretterjesztő 

előadás. 

Február 21.: Farsangi jelmezek 
készítése. 

Február 23.: Farsangi jelmezek 

bemutatása. 
Március 6.: Rendhagyó biológiaóra a 

környezetvédelemről. 
Március 8.: Egészségügyi előadás II.: 

A Védőoltások szerepe a járványok 

megelőzésében. 
Március 14.: A március 15-i műsor 

próbája. 

Március 15.: Emlékezés nemzeti 
ünnepünkre. 

Március 20.: Könyvtári foglalkozás 

és kölcsönzés az 1-2. osztályosoknak. 
Március 27.: Ismerkedés a tavasz 

első hírnökeivel. 

Április 5.: Egészségügyi előadás III.: 
Izületi betegségek, gerinc és csontok. 

Április 7.: Egészségügyi világnap: 

közös beszélgetés a csontritkulásról. 

Április 10.: Költészet-napi 

megemlékezés. Fellépett a Buborék  

Színpad. 
Április 11.: Készülődés a húsvétra. 

Április 20.: Megemlékezés a Föld 

napjáról. Rendhagyó könyvtári óra 7-8. 
osztályosoknak. 

Május 3.: Készülődés anyák napjára. 

Május 19.: Számítógépes foglalkozás 

felső tagozatosoknak, és könyvtári 

foglalkozás Betekintés a 19. század 
képzőművészeti alkotásaiba címmel. 

Június 22.: Asztali díszek készítése. 

Június 28.: Kosarak és faliképek 
készítése vesszőből. 

Július: Könyvtári játszóház. 

Július 17.: Faliképek készítése 
szárazvirágból. 

Július 18.: Gyurmafigurák készítése. 

Július 19.: Állatfigurák és virágok 
készítése sógyurmából. 

Július 23.: Ismeretterjesztő CD-ROM 

megtekintése. 

Augusztus: Videofilmek vetítése 

Augusztus 10.: A kőszívű ember fiai 

Augusztus 15.: A kisherceg 

Augusztus 17.: Vuk 
Augusztus 21.: Egri csillagok 

Augusztus 23.: Pál utcai fiúk 

Augusztus 24.: Olvasónapló 
készítése és értékelése. 

Szeptember 19.: Rendhagyó 

történelemóra – az ókor. 
Október 2.: Rendhagyó irodalomóra 

– a reneszánsz. 

November 9.: 4. osztályosok 
könyvtár látogatása. 

November 19.: Rendhagyó 

irodalomóra – a barokk. 
November 21.: Rendhagyó óra 6. 

osztályosoknak - Erdei énekes és ragadozó 

madarak címmel. 

Gyermek-könyvhét: 

November 26.: A Naplegenda  

Társulás zenés műsora. Beszélgetés 

Gyovai Gáspár helyi képviselővel a község 

terveiről. 
November 27.: Kézműves foglalko- 

zások a könyvtárban 

Játsszunk könyvtárosdit! – Hogyan 

tájékozódnak a könyvtárban a 3. 

osztályosok? 

November 28.: Miért jó barát a könyv? 
- az olvasás szerepe napjainkban, 4. 

osztályosoknak. 

Ajándéktárgyak készítése Stájer 

Julianna amatőr népi és iparművész 

segítségével. 
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November 29.: Megemlékezés I. 

Ferenc József halálának 85. évfordulójára. 

A témához kapcsolódó videofilmek, 
könyvek megtekintése, vetélkedő felső 

tagozatosoknak. 

Ismerkedés Európa madár és 
állatvilágával. Ismeretterjesztő könyvek és 

CD-ROM megtekintése, vetélkedő. 

Az AIDS elleni világnap. Dr. Ábrahám 

Márta háziorvos egészségügyi előadása, s e 

témában vetélkedő. 

November 30.: Óvodások látogatása 
a könyvtárban. 

December 3.: A Zsűrizett 

társastáncok c. videofilmet tekintették meg 

a társastánc tanfolyam résztvevői. 

December 4.: Videofilm vetítése 

óvodásoknak, s közben megérkezett a 
Mikulás. 

December 5.: A Légy jó mindhalálig 

c. kötelező olvasmány elemzése. 
December 12-14.: Karácsonyi díszek 

készítése papírból és szalagból. 

Ajándékok 

A könyvtár 4 db könyvet kapott a Soros 

Alapítványtól, s a Szegvár és Vidéke 

Takarékszövetkezet támogatásával újabb 3 

folyóirattal gazdagodott a könyvtár 

állománya, melynek éves összege       

8.000,- Ft. 

Bordány 

Az év folyamán az általános 
iskolai osztályok és napközis csoportok 

részére 12 foglalkozást tartottak. 

Április 6.: Olvasni jó! c. pályázat 
és mesevetélkedő eredményhirdetése. 

Közreműködött a Buborék Színpad. 

November 23.: Karácsony éji 
különlegességek – a Buborék Színpad 

előadása. 

November 28.: Gera Pál: A vidrák 
védelme Magyarországon. 

Csanádpalota 

Január 12.: Kemencés ételek télen. 

Január 26.: Szólások Vincze napra. 

Február 1.: A könyvtár bemutatása – 

délutáni napközis foglalkozás. 

Február 2.: Számítógépes vetélkedő. 

Február 9.: Beszélgetés a János vitéz 

c. darabról és a színházról. 
Február 14.: Honismereti szakkör – a 

János vitéz megtekintése, színházban. 

Február 28.: Hamvazószerda – 
beszélgetés a gyertyaszentelésről. 

Március 2.: Irodalmi vetélkedő felső 

tagozatosoknak. 
Március 6.: Beszélgetés a 

reformációról 4. osztályosokkal. 

Március 23.: Az 1. osztályosok 
ismerkedtek a könyvtárral. 

Március 30.: Mondák Szent 

Lászlóról. 

Április 12.: Délelőtti foglalkozás – 

társasjátékozás. 

Április 13.: Délelőtti foglalkozás – 
gyöngyfűzés. 

Április 17.: A diákkör 

megismerkedett a honismereti 
gyűjteménnyel. 

Április 27.: Irodalmi foglalkozás 

Móra Ferencről. 
Május 2.: Odüsszeusz bolyongásai – 

irodalmi foglalkozás. 

Május 3.: Kilyén Ilka 

Marosvásárhelyről érkezett Tűz c. 

műsorával. 

Május 16.: Szépolvasási verseny alsó 
tagozatosoknak. 

Május 17.: Vers- és prózamondó 

verseny felső tagozatosoknak. 
Május 18.: Beszélgetés Munkácsy 

Mihály Krisztus trilógiájáról. 

Június 1.: A 2. osztályosok 
meglátogatták a honismereti gyűjteményt. 

Június 7.: A Honismereti 

szakkörösök beszélgettek a Szent Korona 
történetéről. 

Június 13.: Az 1. osztályosok 

megtekintették a helyismereti gyűjteményt. 

Június 14.: A 3. osztályosok 

látogatása a helyismereti gyűjteményben. 

Június 15.: Játékos nap 
Június 20.: Kisegítő iskola – 

filmvetítéssel, beszélgetéssel. 

Június 29.: A Denis, a komisz c. 
videofilm megtekintése. 

Július 6.: Gyöngyfűzés. 
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Július 7.: Az Evita c. szabadtéri 

előadás megtekintése Szegeden. 

Július 13.: Beszélgetés a nyári 
munkákról – aratás, szérű, cséplés. 

Július 18.: Ki fia, borja? címmel 

játékos vetélkedő. 
Július 24.: Mit is jelent?: summások, 

fejadag. 

Július 25. Beszélgetés a kenyérről, a 
kenyérszegési hagyományokról. 

Július 26.: Kézműves foglalkozás. 

Július 27.: Origami, gyöngyfűzés, 
játék. 

Július 31.: Beszélgetés a néprajzról, a 

falukutatásról. 

Augusztus 1.: Kirándulás Kalocsára 

és Kiskőrösre a Diákkörrel. 

Augusztus 10.: Bemutatjuk a Mondák 
könyvét! 

Augusztus 16.: Origami. 

Augusztus 17.: Készülődés a 
falulakodalmasra. 

Szeptember 4.: Egri csillagok I. 

Szeptember 7.: Egri csillagok II. 
Szeptember 22.: Kézimunka kiállítás 

a Tájházban. 

Szeptember 26.: A 2. osztályosok 
ismerkedése a könyvtárral. 

Szeptember 28.: A könyvbarát 

szakkör megbeszélése. 

Október 5.: Kovácsműhely, 

cipészműhely – beszélgetés az 5. 

osztályososokkal. 
Október 6.: Az új kenyér 

megszegése, malmok a környéken. 

Október 12.: Kölcsönöznek a 
Könyvbarát szakkör tagjai. 

Október 16.: Az Öregek Napközi 

Otthonának lakói látogatást tettek a 
helyismereti gyűjteményben. 

Október 19.: Kommunikációs 

vetélkedő a 7-8. osztályosok részvételével. 
Október 27.: Tájház kiállítás 

(szőttesek, kosárfonások), és a padéji 

gyerekek látogatása. 
Október 30.: Szalonnasütés a Tájház 

udvarán. 

Október 31.:  Kézműves foglalkozás: 
töklámpa készítése. 

November 15.: Az új könyvek 

ismertetése a 2. osztályosoknak. 

November 16.: Szavalóverseny 

alsósoknak. 

November 23.: A Honismereti 
szakkör tagjai ismerkedtek a Mondák 

könyvével. 

November 29.: Kalamajka 
Nempiskóta erdőben - a Buborék Színpad 

előadása. 

December 7.: Csorba Csaba: Regélő 
váraink. 

December 12.: Honismereti 

vetélkedő 4. osztályosoknak. 
December 14.: Karácsony böjtje – az 

adventi időszak. 

December 21.: A karácsonyi 

ünnepkör. 

December 28.: Gyöngyfűzés, 

origami. 
December 29.: Készülés a 

középiskolai honismereti versenyre. 

Pályázatok: 

A könyvtárnak sikerült pályázat útján, 

50%-os önerővel egy music-centert 
vásárolnia, valamint 6 db számítógépet, az 

IKB pályázat kapcsán, 2.030.000,- Ft 

értékben. 

Csanytelek 

Június 12.: Szépkiejtési verseny 3-4. 
osztályosok részvételével. 

December 13.: Mesemondó verseny 

az alsó tagozatosoknak. 

Csengele 

November 23.: A Buborék Színpad 
előadása, Kalamajka Nempiskóta erdőben 

címmel. 

December 3.: Földrészek zenéje – a 
Naplegenda Társulás műsora. 

December 14.: Író-olvasó találkozó 

Nemere Istvánnal. 

Deszk 

A könyvtárban a 2001. év az Olvasás 

éve jegyében telt. 

Folytatták a 2000 szeptemberében meg - 
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hirdetett Középpontban a könyvtár, az 

olvasás c. pályázatot.  

Április közepétől a Teleház 
funkcióját is betölti a könyvtár, melyet egy 

külön munkatárs lát el. Jelenleg 6 gép áll az 

érdeklődők rendelkezésére.  
Május 14:. A Föld napja alkalmából 

meghirdetett rajzverseny 

eredményhirdetése. A rajzokból készült 
kiállítást két hétig tekinthették meg az 

érdeklődők.  

Június 16.: Kirándulás Budapestre a 
Csodák Palotájába - a Középpontban a 

könyvtár, az olvasás c. pályázat keretében a 

2000/2001. évi tanévben legtöbbet olvasó 

gyerekek részvételével. 

Június 21.: A könyvtár volt a 

házigazdája a 29. megyei könyvtáros-
találkozónak.  

Október: A Harry Potter 

Olvasópályázat meghirdetése. Az utolsó 
forduló 2002. március végén fejeződik be a 

4. kötetből. 

November 23.: Rendhagyó énekóra 

5. osztályosoknak: a Naplegenda Társulás 

Földrészek zenéje c. előadása.  

November 26.: Író-olvasó találkozó. 

Lajta Erikával. 
November 29.: A Buborék Színpad 

Kalamajka Nempiskóta erdőben c. előadása.  

December 9.: Megjött a Mikulás! 

(Ilyenkor a könyvtárba járó óvodás korú 
gyerekek és szüleik a meghívottak.)  

December 17.: Köszönetműsor 

segítőinknek. A Naplegenda Társulás 
műsora mindazoknak szólt (kb. 70 fő), 

akikre egész évben számíthattak a 

rendezvényeiknél, mint segítők. (Pl. 
süteménykészítés, teremfelügyelet stb.)  

Az olvasópályázat eredményeként az előző 
évhez képest 1000 kötettel nőtt a 

kölcsönzött könyvek száma. 

Dóc 

December 3.: A Naplegenda 

Társulás Földrészek zenéje c. műsora. 

December 4.: Kalamajka Nempiskóta 

erdőben – előadták  
a Buborék Színpad tagjai. 

December 7.: Rajverseny 

óvodásoknak; olvasási verseny alsó- és 

felső tagozatosoknak. 
December 14.: Nyugdíjas est – 

felléptek a Dóci Általános Iskola tanulói, 

valamint a Csillagfű Kórus. 

Fábiánsebestyén 

Április 11.: Szavalóverseny alsó 

tagozatosok részvételével. 

Felgyő 

Január 18.: Mozgáskorlátozottak 

találkozója a könyvtárban. 

Február 7.: Felfedezem a könyvtárat! 
– első osztályosok könyvtárlátogatása. 

Február 8.: Készülődés a farsangra 

óvodásokkal. 
Február 25.: Tájékoztató a könyvtár 

tevékenységeiről a Nyugdíjas Klub tagjai 

részére. 
Március 2.: Versmondó verseny. 

Április 6.: Tagja leszek a 

könyvtárnak! – a beiratkozás menetéről első 
osztályosoknak. 

Április 8.: A Költészet napja 

alkalmából író-olvasó találkozó volt a 
Nyugdíjas Klub tagjai számára dr. 

Nagyistók Sándorral, a Forradalmi napok 

Felgyőn c. könyve kapcsán. 
Április 20.: Már én is könyvtári 

olvasó vagyok! – az első közös kölcsönzés. 

Májusban, a könyvtárban készülődtek az 
Anyák napjára. 

Június 8.: Az Olvasás éve 2001. 

programsorozat keretében irodalmi 
vetélkedő volt a gyerekeknek. 

Június 16.: Régi hagyomány már a 8. 

osztályosok ballagása a könyvtárban. 
Augusztus 23.: Nyárbúcsúztató 

délután – baráti összejövetel a könyvtárban. 

Szeptember 6.: Könyvtárhasználati 
ismeretek: az állomány felosztása. 

Szeptember 8. : A könyvtári 

segédeszközök használata; a betűrendes 
katalógus 5. osztályosoknak. 

    Gyermekkönyvhét: 
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November 20.: Rendhagyó 

természetismeret óra: Gera Pál szakíró 

előadása a vidrákról. 
November 21.: Versben mondom el 

címmel a versíró verseny, a Rajzban 

mondom el címmel pedig a rajzverseny 
eredményhirdetése 1-8. osztályosok 

számára. 

November 22.: Ajándéktárgy 
készítése Kádárné Németh Edit tanárnő 

vezetésével. 

November 26.: Író-olvasó találkozó 
Lajta Erika meseíróval. Ugyanezen a 

napon a felső tagozatosok találkoztak Ábel 

István polgármesterrel: Megkérdezem a 

polgármestert. 

November 27.: Az óvó nénik 

báboztak, és önkéntes jelentkezés alapján: 
Bátor vagyok, verset mondok, jutalmul egy 

csokit kapok! 

 

Földeák 

 

Január 8.: A 8. osztályosok a 
könyvtári óra keretében az alapvető 

illemszabályokról beszélgetések. 

Március 14.: Zenés-verses könyvtári 
óra 2. osztályosoknak, az ünnep kapcsán. 

Május 4.: A 3. osztályosok Kodály 

Zoltán: Háry János c. művét dolgozták fel. 
Június 3.: A Falunapok 

rendezvénysorozat alkalmából közös 

rendezvény volt a Művelődési Házzal: 
Rádió-és televíziótörténeti kiállítás; Csathó 

Kálmán és Csathó Kálmánné 
emlékkiállítás. 

Augusztus 16.: Nyárbúcsúztató 

tábortűz az erdélyi vendégek tiszteletére. 

Szeptember 15.: Népzenei találkozó 
9 népzenei együttes részvételével. 

November 12. A Szent László 

díszkút avatása kapcsán előadást 
hallgathattak, és fotókiállítást nézhettek az 

érdeklődők. Ez utóbbi Szent László király 

életét mutatta be, az előadást pedig Koszta 

László egyetemi docens tartotta, Szent 

László, a lovagkirály címmel. 

December 16.: Idősek ünnepe. 
December 20.: A karácsony 

közeledtével a 2. osztályosok tettek 

könyvtárlátogatást. 

Hódmezővásárhely 

Január 17.: Árva László igazgató 
beszélgetett Bayer Zsolt újságíróval 1956 

Hogy legyen jel c. könyvéről és 1100 év 

Európa közepén c. televíziós sorozatáról. 
Január 29.: Ormos Zsuzsa grafikus 

tanár Átváltozások c. kiállítása. 

Megnyitotta: Dr. Dömötör János ny. 
múzeumigazgató. 

Márciusban nőnapi ünnepségre került sor, 

melyre meghívást kaptak a GYES-en lévők 
és a nyugdíjas munkatársak is. 

Március 5.: Örökségeink: Mónus 

Szilvia képzőművész tanár kiállítása. 

Megnyitotta: Lantos Etelka, az Ipari 

Szakmunkásképző Iskola intézményveze - 

tője. 
Április 12.: A Kráter Műhely 

Egyesület bemutatkozása, Turcsány Péter 

és Szutor Ágnes képviseletében. 
Bemutatásra került Turcsány Péter: 

Megmentett tisztásaink c. verseskötete is. A 

beszélgetést Árva László vezette, 
közreműködött Hemző Noémi, 

népdalénekes. 

Április 17.. Emlékest a névadó, 
Németh László 100. születésnapja 

alkalmából. Közreműködtek: Németh 

Ágnes, az író lánya és Olasz Sándor 

irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztő- 

je. 
Április 18.: Centenáriumi emléknap. 

Három új könyv bemutatása: A felelősség 

szorításában, Németh Ágnes 

szerkesztésében; Monostori Imre: In 

memoriam Németh László; Füzi László: 

Alkat és mű, Németh László 1901-1975. A 
műveket a szerzők maguk mutatták be. 

Május 9.: Aszali Sándor helybéli 

alkotásait mutta be a megjelenteknek 
Kéryné Joó Sára. Hegedűn 

közreműködött: Kiszel Tibor. 

Május 10.: Koncert, a vásárhelyi 
Artus Duó tagjai jóvoltából, 

középiskolásoknak. 

Május 21.: Szenti Tibor író mutatta 
be Ocsovszky László: Változatlan szavak – 

XXIII. Gizella c. verseskötetét.  

Ugyanekkor került sor Bende László 

grafikus munkáinak kiállítására is, aki a 

kötet illusztrátora. 
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Május 25.: Kettős rendezvény: 

Domokosné Gombosi Mária: Fények és 

árnyékok vonzásában c. fotókiállítása, majd 
a C.E.T. A KÖZÉP EURÓPAI IDŐ c. 

folyóirat estje. A kiadványt bemutatta: 

Mezei András, Beke Kata, Börcsök 

Mária, Kopátsy Sándor és Szenti Tibor. 

Május 28.: Az Olvasás éve 

alkalmából kiírt irodalmi pályázat 
eredményhirdetése. Közreműködtek: 

Bajnóczi Éva - vers, Majtényi András – 

zongora, a Vásárhelyi Gyerekszínpad és a 

Vásárhelyi Kamarakórus. 
Május 30.: Szegedi írók estje. Tandi 

Lajossal beszélgetett P. Bodnár Erzsébet 

író, valamint Polner Zoltán és Tarnai 

László költők. A rendezvényt megnyitotta: 

Dr. Rapcsák András polgármester. 
Június 1.: Az ünnepi könyvhét 

rendezvénye: Szenti Tibor: 

Kalászkisasszony c. elbeszéléskötetének 
bemutatója. Beszélgetőpartner: Dr. Stifner 

Gábor, a Magyar Rádió munkatársa. 

Közreműködtek: Budai László és Tóbiás 

Csilla. 

Június 6.: Kőszegfalvi Ferenc 

helytörténész Csomorkánytól Csomorkányig 
c. gyűjteményes kötetének bemutatása, Dr. 

Dömötör János segítségével. 

Közreműködtek: Baranyai Dalma, Molnár 

Éva és Emődi Flóra. 

Június 11.: Novák István: 

Térérzések – életterek c. könyvének 
ismertetése az érdeklődőkkel. Az Ybl-díjas 

művészt születésnapja alkalmából is 

köszöntötte Dr. Dömötör János. 

Június 12.: A helytörténész, 

Kőszegfalvi Ferenc kalauzolásával a 

könyvtár dolgozói Kalocsára és környékére 
kirándultak. 

Június 14.: A 80 éves Kristó Nagy 

Istvánt köszöntötte Dr. Péter László 

egyetemi tanár. Hegedűn közreműködött: 

Kiszel Tibor. 

Június 18.: Fejes Erzsébet: 
Körbezárt kőris c. kötetét Szántó Tibor író 

mutatta be. A helyi költőnő első kötetét 

illusztráló Baranyai Antal fotóiból is ezen 
a napon nyílt kamara-kiállítás. 

Július 19.: Almási István 

alpolgármester ünnepélyesen átadta a 

könyvtárnak Fredericus Georgicus 

Schulz: A hetedik trombita c. 18. századi 

kéziratot. 

Augusztus 17.: A városi millenniumi 
rendezvénysorozat keretében Jarolics 

Tamás grafikusművész Ezer év rajzokban 
c. kiállítása. Köszönőt mondott: Dr. Szűcs 

Gábor politikai tanácsadó és Dr. Hamvas 

Ödön területi képviselő. Közreműködött: a 
Naplegenda Társulat: Magyarság zenei 

kapcsolatai c. műsorával. 

Szeptember 8.: Egész napos 
programsorozat (irodalmi vetélkedő, 

versírók versenye, könyvek örökbefogadása 
akció) az Olvasás éve alkalmából, a 

Polgármesteri Hivatallal közösen. 

Megnyitotta: Almási István, 
alpolgármester. Közreműködtek: Kolos 

Virág gyermekelőadásával, és az Artus 

Duó. 

Október 1.: Dr. Tóthpál József 

kandidátus, a Magyar Muzsikus Fórum 
elnökének előadása Németh László 

zarándokútjai a zene cédrusaihoz címmel. 

Közreműködött: Kerek Ferenc Liszt-díjas 
zongoraművész, Maczák János 

klarinétművész és Masopust Péter 

hegedűművész. 

Október 3.: Nagy Ágnes helyi 

amatőr alkotó Hódolat Vasarelynek c. 

kiállítása. Megnyitotta: Búza Iréné tanár, 
közreműködött: Monostori Ádám és Tóth 

Enikő. 

Október 8.: Informatikai előadás. A 

témák: Kokas Károly: Hogyan keressünk 
az Interneten? ; Kármán László: TINLIB a 

városi könyvtárakban. A rendszer technikai 

háttere ; G. Szabó Lenke: A TINLIB 
könyvtáros szemmel. 

Október 18.: A helytörténeti 

előadássorozat első előadásán Péter László 

emlékezett a nemrég elhunyt Katona Imre 

etnográfusra. 

Október 25.: Macskássy Izolda 

grafikus-festőművész kiállítása. 

Megnyitotta: Dr. Kiss Piroska, a CIB Bank 

igazgatója. Közreműködött: Pálfy Margit 

színművész, a Márai Sándor költeményeiből 

készült Szinbád hazamegy c. műsorával. 

Novemberben emlékezünk 
halottainkra. A dolgozók virágot helyeztek 
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el azon könyvtárosok sírján, akikkel már 

csak ott találkozhatunk. 

November 8.: Helytörténeti program: 

Szenti Tibor néprajzkutató Az olvasóköri 
mozgalom múltja, jelene és jövője c. 

előadása. 

November 15.: Hegyi Béla író és 
rendező szerzői estje: a Huszárik néni, 

Talán az angyal, és a Barcsay Jenő c. 

kisfilmek bemutatása. Házigazda: Fenyvesi 

Félix Lajos költő. Közreműködött: 

Bajnócziné Rácz Éva. 
November 22.: Helytörténeti 

előadássorozat: Kunkovács László fotó-

etnográfus kiállítása és két könyvének 

bemutatása: Ősépítmények valamint Kece, 
milling, marázsa címekkel. 

November 28.: Varga László: CD-

ROM-ok az iskolában címmel juttatta el 
információit az érdeklődőknek. 

November 29.: A helytörténeti 

előadássorozat utolsó programját Nagy 

Vera múzeumigazgató tartotta, aki 

diaképeken mutatta be a vásárhelyi 

fazekasság sokrétűségét. 
A december a könyvtárban télapó-

ünnepséggel kezdődött, ahol a munkatársak 

családtagjaikkal, és a nyugdíjasok is részt 
vettek. 

December 10.: Szónoki Miklós 

egyetemi tanár előadása a gyerekeknek a 
dinoszauruszokról. Délután gyermekrajz- és 

novellaíró verseny ünnepélyes kiállítás 

megnyitója és eredményhirdetése. 
December 12.: Ormos Ferenc: 

Katonadolog c. könyvének bemutatója. 

Közreműködött: Dr. Varga István 

tanszékvezető tanár és Palócz Imre. 

Ez a hét az Olvasás éve 

programsorozatra hívta fel a figyelmet: egy 
napig nem volt beiratkozási díj és a 

késedelmes olvasók is amnesztiát kaptak. 

December 18.: Holler László 

festőművész Rajzok, írások c. könyvének 

bemutatása. A beszélgetést vezette: Almási 

István - közreműködött: Erdélyi Tibor 

festőművész, valamint Borsos Annamária, 

Pechán Szilvia és Zoltán Péter 

zenetanárok. 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

Óvodások hete: október 15 - november 29. 

A fogalakozások az alábbi témákkal és 

vezetőkkel zajlottak: Színvilág –Kovácsné 

Nagy Katalin; Mondd, szereted-e az 
állatokat? – Földházi Márta; Tarka-barka 

bokréta – Vereczkei Györgyi. 

   Gyermek-könyvhét: 

November 27.: Író-olvasó találkozó 
Lajta Erikával, alsó tagozatosoknak. 

December 3.: Csorba Csaba: Az 

Árpád-házi királyok c. előadása. 
December 6.: Író-olvasó találkozó 3. 

osztályosoknak, Fenyvesi Félix Lajossal. 

December 10.: Szónoki Miklós: A 

dinoszauruszoktól a sárkányokig c. műsora. 

Az év folyamán – igény szerint - 

könyvtárbemutatót, könyvtárhasználati és 
irodalmi foglalkozásokat; novemberben és 

decemberben pedig karácsonyi foglal- 

kozásokat tartottak gyermekkönyvtárosok.  

Személyi hírek, változások: 

2001. január 12-től Almási István 

igazgató helyére megbízással Soós Csilla 

került az intézmény élére. 

Január 16-tól Dr. Goldman Antal György 

az informatikai csoportvezető, nyártól a 

gyermekkönyvtárban Vereczkei Györgyi, 

ősztől pedig az olvasószolgá- latban Gere 

Anikó Mónika kezdte meg munkáját. 

Pályázatok: 

A könyvtár pályázati támogatásban 
összesen 4.491.000,- Ft értékben részesült. 

Ebből az összegből sikerült vásárolni 

könyvtári bútorokat, fénymásoló gépet, 
Music Centert, digitális fényképezőgépet, 

10 darab számítógépet; segítséget kaptak az 

Olvasás éve és a helyismereti 
programsorozat lebonyolításához, az egyéb 

muzeális dokumentumok restaurálásához, 

valamint a Közhasznú Információs Iroda 

beindításához.  

A könyvtárban a tankönyv és információs 
anyagot a Szofi Magyar-Amerikai 

Informatikai Oktató- és Továbbképző 

Központ biztosítja. 
    Ezen összegen felül az intézmény 

elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat 

címet, és a vele járó 800.000,- forintot, 
melyet állománygyarapításra fordítanak. 
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Királyhegyes 

Az órarendbe be van építve az 5-8. 

osztályosoknak a heti egy könyvtári óra. 

Kistelek 

Január 29.: A Nyugdíjas Klubban 

előadás volt Tömörkény István életéről és 
munkásságáról. 

Április 5.: Területi balladamondó 

verseny. 
Május 10.: Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk c. művéből vetélkedő. 

Május 11. - június 13. között zajlott 

egy vetélkedő Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok c. műve alapján. 

Június 14.: Könyvtárhasználati 
vetélkedő napközis csoportnak. 

November 29.: Helytörténeti 

vetélkedő Kistelek fennállásának 225. éves 
évfordulója alkalmából. 

Emellett megrendezésre kerültek a 

tananyagban szereplő könyvtárhasználati 
órák is. 

Makó 

Január 12.: A Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat kiállítását nyitotta meg 

Fátyol Mihály. 

Január 26.: A Marosvidék c. folyóirat 

bemutatkozása (a Szirbik Miklós Társaság 
és a József Attila Városi Könyvtár közös 

rendezvénye). 

Február 9.: Sipos István 
magángyűjtő „Azt írta az újság…anno!” c. 

sajtótörténeti kiállítása. Megnyitotta: P. 

Bodzsár Erzsébet újságíró. 
Február 23.: Helytörténeti füzetek 

bemutatója:  

Bogdán Károly: Adatok a Makói Állami 
Mezőgazdasági Gépállomás életéből. Siket 

István László: A Makói Görög Katolikus 

Iskola alapítása, története és a Millennium 
ünneplése. Szabó Jenő: Makói 

cigányzenészek albuma; Makói fotográfusok 

és levelezőlap kiadók. (A Szirbik Miklós 
Társaság és a József Attila Városi Könyvtár 

közös rendezvénye.) A szerzőkkel Dr. 

Halmágyi Pál múzeumigazgató 
beszélgetett. 

Március 2.: Bertus Barcza Anikó és 

Takács Attila makói amatőr festők közös 

kiállítását Ratkai János nyitotta meg. 
Közreműködött Bíró Anita. 

Március 23.: Faragó Imre makói 

festő kiállítása. Megnyitotta: Molnár 

László tanár-újságíró. 

Március 30.: Száz magyar falu 

könyvesháza sorozat keretén belül a 
Magyarcsanád és a Földeák c. kötet 

bemutatója. (A Szirbik Miklós Társaság és a 

József Attila Városi Könyvtár közös 
rendezvénye.) 

Április 9.: Oláh Nóra 

textilplasztikákból rendezett kiállítását 

megnyitotta Varga Márta, a Városi 

Televízió ügyvezető igazgatója. 

Április 11.: Akarsz-e játszani? 
irodalmi est a Költészet napja alkalmából, a 

Kertvárosi Általános Iskolával közösen 

Április 19.: Molnár Melinda 
előadóművész Erdély harangoz a mélyben 

c. irodalmi estje. 

Április 27.: Marosvári Attila: A 
kiszombori rotunda c. könyvének 

bemutatója. A szerzővel és Karsai 

Ildikóval, a kötet grafikai tervezőjével Dr. 

Tóth Ferenc ny. múzeumigazgató 

beszélgetett. (A Szirbik Miklós Társaság és 

a József Attila Városi Könyvtár közös 
rendezvénye.) 

Május 2.: Kilyén Ilka 

marosvásárhelyi színművésznő Jött egy 
csoda c. irodalmi estje. 

Május 24.: Márton Ildikó 

„elsőkönyves” makói író Túl magas a fal c. 
könyvének bemutatója. A szerzővel 

beszélgetett Góg János a csongrádi 

RASZTER Kiadó igazgatója. 
Május 25.: Hajdú Andrásné kerámia 

kiállítását nyitotta meg Molnár László 

tanár, újságíró. Ugyanezen a napon 
mutatták be a Millennium évében megjelent 

makói kiadványokat.(Ez utóbbi a Szirbik 

Miklós Társaság és a József Attila Városi 
Könyvtár közös rendezvénye volt.) 

Június 8.: Simon M. Veronika 

Aranyset- és Cserhát Nívódíjas 
festőművész, valamint Dombrádi István fa 

szobrászművész tárlata. Megnyitotta: 

Stancsis Erzsébet budapesti író, költő, 
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publicista, akinek bemutatásra került a 

Létünk: Itt élünk! c. verses kötete is. 

Június 11.: P. Bodzsár Erzsébet: 

Száz nap börtön c. könyvének bemutatója. 

A szerzővel Polner Zoltán író, költő 

beszélgetett. 
Július 20.: Imets László 

exlibriseinek kiállítását Hajdú Gábor, a 

Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg. 
Augusztus 8.: Vékony Lajos 

Szülőföldem Vajdaság és Miklóssy Mária 

In memoriam Plugor Sándor c. kiállítását 
mutatta be az érdeklődőknek Dr. Dömötör 

János művészettörténész. 

Augusztus 31.: Sipos István: Makó 

és az 1863. évi országos aszály c. kötetének 

bemutatója. A szerzővel beszélgetett 

Gilicze János levéltáros. (A Szirbik Miklós 
Társaság és a József Attila Városi Könyvtár 

közös rendezvénye.) 

Szeptember. 7: Szekeres István 
Magyar Védjegykultúráért életműdíjas 

grafikusművész Régi rajzok c. kiállítását 

nyitotta meg Tarnai István és Tarnai 

László Ybl-díjas építészek. 

Szeptember 28.: Benkő Gyula makói festő 

kiállítása, megnyitotta: Oláh Nóra. Ebben 

az időpontban került sor a Szirbik Miklós 

Társaság alapszabály-módosító 

taggyűlésére, mely szintén a Szirbik Miklós 
Társaság és a József Attila Városi Könyvtár 

közös rendezvénye volt. 

Október 5.: A Makói Polgári Kör és a 
József Attila Városi Könyvtár közös 

rendezvénye: A rendezett kisváros képe 

(ahogy a városépítész látja). Vendég: 
Szalai András építész, művészettörténész. 

Október 11.: Dr. Pomogáts Bélának, 

a Magyar Írószövetség elnökének előadása 
Transzszilvanizmus Erdélyben - A magyar 

irodalom kérdései címmel. 

Október 19.: Pribelszky Alajosné Erdei 
Mária gobelin kiállítását megnyitotta: P. 

Bodzsár Erzsébet újságíró. 

Október 26.: A Csongrád megyei 
Honismereti Egyesület találkozójának keretén 

belül a Három folyó mentén c. millenniumi 

kötetet mutatta be prof. Dr. Blazovich László, a 
Csongrád megyei Levéltár igazgatója. (A 

Szirbik Miklós Társaság és a József Attila 

Városi Könyvtár közös rendezvénye.) 

November 12.: A Magyarországi 

Csipkeközpont Alapítvány 2001. évben 

Jegykendők, keszkenők, zsebkendők címmel 
meghirdetett pályamunkáiból rendezett 

csipkekiállítás, melyet Mátó Erzsébet 

könyvtárigazgató, a kuratórium tagja nyitott 
meg. 

December 2.: A Makói Foltvarró Kör 

karácsonyi kiállításának megnyitója és az I. 
Makói Foltvarró Találkozó. A kiállítást B. 

Kovács Emőke festőművész nyitotta meg. 

December 17.: Karsai Ildikó Erkélyes 
2002 naptárának bemutatója. Dr. Tóth Ferenc 

ny. múzeumigazgató beszélgetőpartnerei voltak: 

Karsai Ildikó grafikusművész, Novák István 

DLA főépítész. 

December 20.: Gyurkovics Hunor 

szabadkai festőművész, a Makói Művésztelep 
tagjának kiállítását nyitotta meg Jámborné Balog 

Tünde. 

December 21.:  Keresztény világ sorozat 
Gótikus templomok c. előadását dr. Somorjai 

Ferenc tanár, útikönyvíró tartotta. (A Máltai 

Szeretetszolgálat Makói Csoportja és a József 
Attila Városi Könyvtár közös rendezvénye.) 

A gyermekkönyvtár rendezvényei: 

Január 9.: Könyvtárhasználati 

foglalkozás, Gilicze Jánosné vezetésével. 

Február 22.: Téli népszokások – 

farsang. A foglalkozást vezetette: Gilicze 

Jánosné. 
Április 11.: Húsvéti foglalkozások: 

Ajándékötletek szorgos kezű gyerekeknek; 

és Asztaldíszek, képeslapok készítése. 
Április 25. Amit olvastam, azt 

megtanultam: 1-2. osztályosok műveltségi 

vetélkedőjének döntője. 
Május 2.: Amit olvastam, azt 

megtanultam: 5-6. osztályosok műveltségi 

vetélkedőjének döntője. 
Május 3. Amit olvastam, azt 

megtanultam: 7-8. osztályosok műveltségi 

vetélkedője. 
Május 9.: Amit olvastam, azt 

képekben megálmodtam c. rajzpályázat 

ünnepélyes eredményhirdetése és kiállítás. 
Megnyitotta: Gilinger Katalin tanárnő, a 

díjakat pedig átadta: Dr. Siket István 

alpolgármester. 
Július 2-29.: Játszóházi hónap a 

gyermekkönyvtárban. (Gyöngyfűzés, 
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szövés, origami, bőrös ékszerek készítése, 

videó, számítógépes játékok.) 

November 5.: A dinoszauruszok világa. 
Előadó: Dr. Szónoky Miklós. 

November 7.: Sárkányok a népmesékben 

– foglalkozás 4. osztályosok részvételével, 
Gilicze Jánosné vezetésével. 

November 23.: Naplegenda Társulás: 

Földrészek zenéje c. előadása. 
November 29.: A Budorék Színpad 

gyermekműsora Kalamajka Nempiskóta 

erdőben.  
December 5.: Adventtől vízkeresztig – 

foglalkozás alsó tagozatosok részére, Gilicze 

Jánosné vezetésében. 

December 13.: Versek, versmondók 

versenye. 

December 20.: Karácsonyfadíszek 
készítése. 

December 21. Az Olvasás éve 

alkalmából a középiskolásoknak kiírt 
irodalmi pályázat eredményhirdetése, 

asztaldíszek készítése és egy Mézeskalács 

kiállítás, a József Attila Gimnázium KART-
on körének munkáiból. 

 

Pályázatok:  
 

Telematikai fejlesztés: 250.000,- Ft; 

székvásárlásra 200.000,- Ft; EU 
(Külügyminisztérium): 130.000,- Ft; zenei 

részleg felújítására 100.000,- Ft; telematika: 

2.030.000,- Ft; WEB (Makói 
Önkormányzat): 500.000,- Ft (Összesen: 

3.216.000,- Ft.) 

 

Mártély 

 

Az intézményben rendszeresek a 
könyvtári órák, a különböző 

ünnepekhez kapcsolódó- és könyvtári 

foglakozások. 
Január 9.: Vizek vándorai c. 

videofilm vetítése. 

Február 1.: Kutatómunka 
természetvédelmi pályázathoz. 

Február 12.: Farsangi 

előkészületek 
Március 30.: 

Élménybeszámolóval egybekötött 

videofilm vetítés az Althenari 

cserekapcsolat keretében történt 

látogatásról. 

Május 11.: A világ teremtése c. 
videofilm megtekintése és 

megbeszélése. 

Május 31.: A könyvtár vendége 
volt Lőrincz L. László író, keletkutató. 

Június 14.: Az egészségügyi nap 

keretében a helyes táplálkozásról 
hallhattak előadást az érdeklődők. 

Szeptember 27.: Az Országos 

Olvasóköri Találkozó Könyvtáros 
szekciójának résztvevői ismerhették 

meg a könyvtárat. 

November 27.: Író-olvasótalálkozó az 

alsótagozatos diákoknak Lőrincz Lívia 

Judittal. 

December 21.: Karácsonyi 
kézművesfoglalkozás. 

 

Pályázatok: 
 

Az intézmény a Soros Alapítványon 

kívül még 123.000,- Ft értében kapott 
könyveket a MATÁV-tól (13 db) és 

magánszemélyektől (53 db). Az 

olvasóterembe a Csongrád Megyei 

Közoktatási Alapítvány jóvoltából új 

székek és asztalok kerültek, 211.500,- Ft 

értékben. A Nemzeti Kulturális 

Alapprogram Igazgatóságának pályáza - 

tával sikerült vásárolni videolejátszót és 

hifitornyot. 

 

Mindszent 

 

Január 22.: A déli harangszóról 

emlékezett meg Márkus Imre történelem 

szakos tanár. Az érdeklődők találkozhattak  
Annus József Tamási Áron-díjas íróval is, 

aki részt vett a Legkedvesebb olvasmányom 

– Miért szeretek olvasni? c. pályázat 
eredményhirdetésén és megnyitotta a 

kiállítást. 

Április 11.: Tisza Zoltánné és 
Fuchszné Benák Katalin előadása József 

Attila gyermek- és ifjúkoráról. 

Május 3.: Olvasási ankét: Dr. Nagy 

Attila olvasáskutató előadását hallgathatták 

Olvasási élmények az új évezred küszöbén 

címmel, Fuchszné Benák Katalin pedig a 
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Gutenbergi csoda: Vallomások az olvasás 

szeretetéről c. könyvet mutatta be. 

Május 26.: Az elvarázsolt 
királykisasszony címmel mesevetélkedő 

kicsiknek és nagyoknak, Fuchszné Benák 

Katalin vezetésével, a Városi Ifjúsági és 
Sportcentrumban. 

Május 27 - június 10.: Origami 

kiállítás a Keller Lajos Városi Könyvtárban. 
Rendező: Gyapjas Nóra 

Május 28-29-30.: A Gutenbergi 

csoda c. könyv bemutatása a mindszenti 
Dózsa-telepi Általános Iskolában. 

Május 30-31. és június 01.: Az 

elvarázsolt királykisasszony. Mesevetélke- 

dő kicsiknek és nagyoknak (Fuchszné 

Benák Katalin) 

Június 28.: Mindszent régészeti 
leletek és iratok tükrében: helytörténeti 

foglalkozás a vajdasági és mindszenti 

gyerekek részére (Fuchszné Benák 

Katalin). 

Június 29 - július 10.: Halászok 

Napja – Gazdák Napja. Kiállítás a 
Helytörténeti Gyűjtemény archívumából. 

Július 06.: Road Show – a mártélyi 

Teleház bemutatkozásában két előadás 
hangzott el. Csernai Árpád: Teleház, 

régiók szerepe; és Szabó Zoltán: Network 

Alchemy - Hang-adat integrációs hálózati 
megoldások… 

Augusztus 16.: Kossuth Lajos, 

Mindszent díszpolgára - ismertető és 
múzeumlátogatás a X. Országos Kossuth 

Tábor lakói részére (Fuchszné Benák 

Katalin) 
Október 06.: Helytörténeti vetélkedő 

és emlékezés az Aradi vértanúkra. 

Kopjafaavatás Erzsébet királyné emlékére 
az Országépítő Alapítvány támogatásával a 

templomkert - 

ben. 
Október 23.: Szülőföldem 

képeslapokon c. helytörténeti pályázat 

eredményhirdetése a városi ünnepségen. 
Október 29. és november 03. között 

került sor egy bemutatkozásra Budapesten, 

a Magyarok Házában, melyet a könyvtár 
rendezett. Címe: A Kárpát-medence - 

Mindszent elő vagy utónevű településeinek 

bemutatkozása. 

Október 30.: Lószőrékszer-készítés 

Lengyel György mesterrel és Gyermekjá - 

tékaink címmel Szeri József népi 
iparmű - 

vésszel faragott játékok készítése és 

bemu- 
tatása a Magyarok Házában. 

December 3.: Csorba Csaba régész, 

történész, heraldikus Regélő várak c. 
előadása. 

December 4. Délelőtt rendhagyó hon 

és népismereti óra 5. osztályosoknak 
(Fuchszné Benák Katalin); délután 

honismereti emlékülés és emléktábla avatás 

Kasznár Tóth Emma tiszteletére. (Közös 

szervezés a Megyei Honismereti 

Egyesülettel.) 

December 7.: Mese, mese, mátka…- 
foglalkozás óvodásokkal. (Fuchszné Benák 

Katalin) 

December 14.: Mesemondó verseny 
óvodásoknak és kisiskolásoknak. 

Ez évben indult el az Örökségünk c. 

projekt programja közép és főiskolások 
részvételével. (Befejezés: 2002-ben. A 

Kegyeleti Emlékpark és az Izraelita 

Kegyeleti Emlékpark feltérképezése, héber 
feliratok fordítása, lejegyzése, fényképtár, 

háborús áldozatok névsorának kiegészítése, 

közzététele.) 
Három kiadványa is megjelent a 

könyvtárnak:  

1. Gutenbergi csoda. Vallomások az olvasás 
szeretetéről. Szerk.: Fuchszné Benák 

Katalin. - Mindszent, Keller Lajos Városi 

Könyvtár, 2001. 
2. Vallomások. A Kárpát-medence 

Mindszentjeinek alkotói. - Szerk.: Fuchszné 

Benák Katalin és Gyugel Gabriella. - 
Mindszent, Keller Lajos Városi Könyvtár, 

2001.  

3. Mindszenthez kötődő orvosok, 
állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai. 

Szerk.: dr. Ávéd János, Fuchszné Benák 

Katalin. 1-2. kötet. - Mindszent, dr. Ávéd 
János magánkiadása, 2001. 

 

Pályázatok, ajándékok: 

 
Korszerű könyvtári környezet… a NKÖM 

pályázatán a helytörténeti, levéltári 
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anyagukat fogják feldolgozni. Ezen kívül: 

még távoktatási pont kialakítására, 

Örökségünk c. projekt folytatására, és 107 
videofilmen meglévő mese feldolgozását 

sikerült elnyerniük pályázat útján. Az 

érdekeltségnövelő pályázat is nagy 
segítséget jelentett. 

    Sikerült Csíkmindszent iskolai és 

közművelődési könyvtárának gyarapításá- 
ra több mint 250.000,-Ft értékben új 

könyveket juttatniuk, és közreműködtek a 

vajdasági könyvtárak és a Becskereki 
Plébánia Hivatal részére könyvek 

eljuttatásában. (Előbbinek 2437 kötetet, 

utóbbinak 40 kötet.) 

 

Nagymágocs 

 
Folyamatosan itt tartja rendezvényeit az 
asszonyok Díszítőművész szakköre, s 

próbáit a helyi citerazenekar. 

Május 8.: Rendhagyó irodalomóra 
Petőfi és Arany barátsága címmel, 5-6. 

osztályosoknak. Közreműködtek Tomnek 

Gábor és Szőke Pál színművészek. 
Augusztus 6-11.: Népzenei és 

népművészeti hagyományőrző tábor 
általános iskolásoknak. Táborvezető: 

Tóthné Rostás Ágnes. Csoportvezetők: 

Mélykútiné Németh Kornélia, Pelle 

Gabriella, Gombosné Szabó Erzsébet. 

Augusztus 10.: Magyar népmesék és 

népdalok címmel Kóka Rozália 
mesemondó és népdalénekes előadása. 

Augusztus 18.: Sprok Antal Szobor-

bútoraim c. kiállításának megnyitója. 
Szeptember 28.: József Attila és Ady 

Endre költészete címmel rendhagyó 

könyvtári óra, Tomanek Gábor 
színművész közreműködésével. 

Október18.: Tájékoztatás civil 

szervezetek és intézmények számára a 

pályázati lehetőségek könyvtári 

szolgáltatások általi elérhetőségről; aktuális 

pályázati lehetőségek közvetítése; Internet 
használata a pályázati kiírások, adatlapok és 

űrlapok letöltéséhez. 

November 20.: B. Horváth István: 
Miértek és hogyanok c. előadása. 

November 29.: Játszóházi 

foglalkozás keretében adventi koszorúk 

készítése, Kispálné Fejes Erzsébet 

vezetésével. 

December 13.: Karácsonyfadíszek 
készítése gyöngyfűzéssel, Gombosné 

Szabó Erzsébet vezetésével. 

December 22.: A Kivel szeretnék 
találkozni Meseországban c. meghirdetett 

rajzpályázatra érkezett munkák kiállításának 

megnyitása. 
December 23.: Falusi karácsonyi 

ünnepség. Közreműködtek: az általános 

iskolai csoportok, a színjátszó kör, az 
énekkar és a citerazenekar. 

Pályázatok: 

    Iskolakönyvtári állomány fejlesztésére 

200.000, - Ft (Csongrád Megyei 

Közoktatási Alapítvány) 
    Népzenei és népművészeti fesztiválra 

50.000,- Ft (Csongrád Megyei 

Önkormányzat Művelődési és 
Sportbizottsága) 

    Olvasás éve programsorozat - 

rendezvények:  100.000,- Ft (NKA 
Könyvtári Szakmai Kollégiuma) 

    Olvasás éve: rendezvények 64.000,- Ft 

(Közoktatási és Modernizációs 
Közalapítvány) 

    Hagyományőrző táborra 50.000,- Ft 

(Csongrád Megyei Közgyűlés Oktatási és 
Ifjúsági Bizottsága) 

    A vajdasági Kispiac testvértelepülés 

könyvtárának könyvekre 50.000,- Ft 
(Kölcsey Alapítvány) 

Pusztamérges 

Január 9.: A 4. osztályosok 

könyvtárlátogatása. 
Január 15.: A 3-4. osztályosok 

látogatása a könyvtárban. 

Március 12.: Napközis csoportok a 
könyvtárban. 

Június 13.: Napközis csoportok a 

könyvtárban. 
Szeptember 14.: A 2. osztályosok 

ismerkedtek a könyvtárral, Tanácsné 

Gulyás Eszter vezetésével. 
Szeptember 14.: Információ-

információs rendszer: a könyvtár 

szerepével, működésével ismertette meg az 
5. osztályosokat Szélpálné Maróti Judit. 
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Október 19.: Ótott Kovács Benő 

tartott rendhagyó hittanórát a 4. 

osztályosoknak. 
November 5.: A napközis csoportok 

látogattak a könyvtárba Farkasné Fodor 

Beáta vezetésével. 
December 7.: Napközis csoportok 

kölcsönzése, Vass Sándorné segítségével. 

 

Röszke 

 

December 7.: Csorba Csaba 
történelmi előadása Reformkor címmel. 

December 10.: Berecz András 

mesemondó volt a könyvtár vendége. 

 

Pályázatok: 

 
50000 - 50000,- Forintot nyert az 

intézmény határon túli könyvekre és 

technikai felszerelésre, melyből hifitornyot 
vásároltak. 

 

Ruzsa 

 

Január 17., 24.: Régi idők mozija – 

videofilm vetítés. 
Január 25.: Helyismereti foglalkozás. 

Január 31.: Régi idők mozija 

Február 22.– május 15.: Vetélkedő Az 
Olvasás éve keretében. 

Május 15.: Családok napja – 

emlékünnepség. 
Június 5.: Könyvtárhasználati játék 

zenével. 

Június 7-8-11.: Könyvvásár és 
festménykiállítás az Ünnepi könyvhét 

alkalmából. 

Augusztus 20.: A falu központi 
ünnepségén a Buborék Színpad 

vendégszerepelt. 

Október 15-19.: Kiállítás Varga 

Enikő helyi pedagógus festményeiből. 

Október 19.: Könyvtárnap: 1. Dr. 

Gyuris György előadása az elmúlt 40 év 
könyvtári eseményeiről. 2. Dinnyés József 

daltulajdonos zenés műsora. 

November 23.: Utazás Mórahalomra, 
az Elolvasta-lak c. pályázat vetélkedőjére. 

November 26.: Rajzkiállítás a 

könyvtárlátogatáson részt vevő gyerekek 
műveiből. 

November 28.: CD-ROM-ok a 

könyvtárban – bemutatóval egybekötött 

foglalkozás. 
December 10.: A Gyermekkönyvhét 

alkalmából Berecz Andris mesemondó 

tartott előadást a gyerekeknek. 
December 12.: Találkozás a Süni c. 

folyóirat szerkesztőjével. 

 
Pályázatok: 

 

A Nemzeti Kulturális Alaptól 3 db 
számítógép vásárlására és a régi gép 

bővítésére 372.000,- Ft, a Magyar 

Filmklubok és Filmbarátok Szövetségétől 

20.000,- Ft előadói tiszteletdíjra. 

 

Személyi hírek: 
 

2001. július-december közötti időszakra a 

Munkaügyi Központ egy közhasznú 
dolgozót küldött, hogy a számítógépes 

feldolgozásban segíteni tudjon. 

 

Sándorfalva 

 

    A Sándorfalván működő civil szervezetek 
közül a Mozgáskorlátozottak Csongrád 

Megyei Egyesületének helyi csoportja a 

könyvtárban tartja összejöveteleit. Az 
óvodai és iskolai csoportoknak a 

pedagógusok kérése alapján könyvtári 

foglalkozások vannak. Pár alkalommal itt 
vendégeskedett a Kézimunka Klub, ill. a 

Nagycsaládosok Egyesülete, egyszer pedig 

az Oriflame-klub tagjai tartották 
megbeszélésüket. Az Olvasás éve 

alkalmából pedig irodalmi vetélkedő volt, 

felnőttek és gyerekek részére egyaránt. 
Január 22.: A magyar kultúra napja. 

Köszöntötték azokat az olvasókat, akik 10, 

15, 20, 25, 30, 45 éve folyamatosan tagjai a 
könyvtárnak. Az ünnepi műsorban helyi 

versírók művei hangzottak el, majd fellépett 

a Naplegenda Társulás. 
Május 31.: Író-olvasó találkozó 

Lőrincz L. Lászlóval, aki ennek keretében 

átadta az  irodalmi vetélkedő díjait. 
Június 11.: Szabó Bogár Erzsébet 

találkozott olvasóival. 

November 21.: B. Horváth István: 
Apró dalok c. műsora. 
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November 23.: Karácsonyi játszóház 

Dohány Tamásné óvónő vezetésével. 

December 7.: Karácsonyi dalok 
tanítása. A foglalkozást vezette Gulyás 

Mária, a Sándorfalvi Alapfokú Művészeti 

Iskola tanárnője. 
December 11.: Berecz András 

mesemondó műsora. 

 
Személyi hírek: 

 

2001-től az összevonás eredményeként 
részben önálló közös igazgatású 

közművelődési költségvetési szerv jött létre. 

Az intézmény igazgatója Pataki Zsuzsanna 

lett, aki azelőtt a Budai Sándor Művelődési 

Házat vezette. 

 

Szeged 

 

Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és 

Szaktájékoztató Központ 

Január 22. : Hass, alkoss, gyarapíts… 

Emlékműsor a Magyar kultúra napja 
alkalmából. 

Április 11.: Vannak vidékek legbelül 

- a költészet napján rendezett műsort Baricz 

Árpád vezette, Kányádi Sándor műveiből 

hangzott el válogatás. 

Május 9.: Temesi Ferenc Beporzás 

c. 24 órás felolvasóestjén közreműködtek: 

Vass Edit; Mártha Attila, Gárdián 

Csellóegyüttes és a Szeged Táncegyüttes 
(Tóth Gábor táncháza). 

Június 6.: Závada Pál: Tótkomlósi 

csoda párna. Beszélgetőtárs: Baricz 

Árpád. Ezen a napon nyílt meg Sóti 

György festőművész kiállítása is. 

Június 11.: Garai János Százados 
szófürtök c. művét mutatta be Kisimre 

Ferenc újságíró. Fellépett: Natalia  

Gorbounova hárfaművész. 

Június 12.: Vér Sándor Életfa c. 

könyvének bemutatása. A szerzővel Dr. 

Novák Ákos beszélgetett. 
Október 17.:  A magyarországi 

cigányság történetéről tartott előadást: dr. 

Nagy Pál történész, levéltáros. 
November 7.: A cigánykérdés és a 

politika. Előadó: dr. Rátkai Árpád tanár. 

November 14.: A romaság 

megjelenése a szociálpolitikai rendszerben 

címmel tartott előadást: Lakatos Béla 

etnikai szakértő; Papp Istvánné, a 

humánszolgáltató központtól; Ábrahám 

Ferencné oktatási szakértő; Jenei János 
etnikai szervező. 

December 19.: A cigányság 

hagyományairól hallgathatták az érdeklődők 
Szűcs Norbert néprajzost. 

Szegedi Tudományegyetem Központi 
Könyvtár 

Március: Mader Béla főigazgató 

Londonban On-line könyvtáros 
konferencián vett részt. 

Április: Kokas Károly osztályvezető 

Zágrábban a két egyetemi könyvtár 

együttműködési megállapodásában, majd a 
Zrínyi Könyvtár digitalizálásában vett részt. 

Május: Bakonyiné Ficzkó Ildikó 

csoportvezető a Philadelphiában tartott 53. 
NASA konferencián vett részt és tartott 

előadást. 

Június: Mader Béla főigazgató 
Párizsban a Nanterre-i Egyetemen a 

Tempus-program keretében tapasztalatcse- 

re látogatáson vett részt. Mader Béla és 

Szentirmai László főigazgató-helyettes 

Bécsben a Minerva Kiadóval folytatott 

tárgyalásokat. 

Július: Bakonyiné Ficzkó Ildikó 

csoportvezető a Nicosiában megrendezett 7. 

OSEAS-Europe konferencián tartott 

előadást. Varga András főkönyvtáros 
tanulmányokat folytatott Münchenben, a 

Bayerische Staatsbibliothek vendégeként. 

Október: Bakonyi Géza főigazgató-

helyettes Rómában olasz-magyar könyv -
táros találkozón vett részt. 

December: Bakonyi Géza főigazgató-

helyettes Londonban On-line konferencia 
résztvevője volt. 

Kiállítás: 

A szegedi egyetem egykori 
professzorainak emléket állító Évfordulós 

emlékcsarnok c. kiállítás – sorozat Kluko - 

vitsné Paróczy Katalin és Ráczné Mojzes 

Katalin rendezésében újabb tudósok életét 

mutatta be. 
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Személyi hírek:  

Csillag Zsolt kölcsönző könyvtáros az 

Olvasószolgálati Osztály új munkatársa 

2001. júniusától. 

Képzés, továbbképzés: 

Molnár Andrea az Állománygyarapítási 

Osztály munkatársa, a debreceni egyetem 
informatikus-könyvtáros szakán szerzett 

diplomát. 

Nagy Erika könyvtáros, az 
Állománygyarapítási Osztály új munkatársa 

az egyetem könyvtár-informatikus szakán 

diplomát szerzett. 

Körmöczy Rita címleíró könyvtáros az 

egyetem könyvtár-informatika szakán 

diplomát szerzett. 
Costea Tamara a Feldolgozó Osztály 

munkatársa tanulmányai befejeztével 

Európai számítógép-felhasználói jogosít - 
ványt szerzett. 

Dávid Krisztina Katalin könyvtáros, az 

Állománygyarapítási Osztály új munkatársa 
az egyetem francia szakán V. éves, 

könyvtár szakán IV. éves, Európa-politika 

szakon II. éves hallgató. 
Keveházi Katalin a Régi Könyvek Tára 

munkatársa és Vida Andrea, az 

Olvasószolgálat tájékoztató könyvtárosa 
elvégezték a HTML programozás c. 

akkredeitált továbbképzési programot. 

SZTE Egyetemi Könyvtár Hálózati 

Könyvtárai 

Személyi hírek: 

A Növénytani és a Növényélettani 

Tanszék könyvtárosa, Németh Anikó PhD 

szülési szabadságra ment. 

A Médiatudományi Tanszék könyvtárosa 
Ivaskó Lívia lett. 

Somogyi-könyvtár 

Január 10.: A Fiatal Művészek 
Klubjának volt a vendége Kékesi Dóra. 

Január 12.: Csala Károly grafikus 

kiállításának megnyitója. 
Január 22.: Ördög Ottó humorista 

műsora és a Humor(mor)zsák az 

irodalomból c. pályázat eredményhirdetése 

Március 2.: Internet Fiesta címmel 

előadás az alagsori előadóteremben. 

Március 8.: Felolvasóülés. Előadók 
és témáik: Takó Edit: Metszetek a 

nagyszombati nyomda kiadványaiban; 

Csúri Károlyné: A könyvtáros Somogyi 
Károly. 

Április 2.: A 190 éve született 

Somogyi Károly című kiállítás megnyitója. 
Schubert-dalest - a Somogyi-könyvtár és a 

Titkárnők Csongrád Megyei Egyesületének 

szervezésében. 
Április 25.: Kurtág György koncert 

az 1. emeleten. 

Április 26.: Open Day - Nyílt nap - a 

British Council és a Somogyi-könyvtár 

közös rendezvénye. 

Május 4.: A Somogyi-könyvtár 
Hangoskönyvtára 2001-ben ünnepelte 

fennállásának 20. évfordulóját. 

Május 7.: Német gyermekirodalom a 
német nyelvoktatásban - előadó: Szász 

Csilla. A Goethe Intézet és a Somogyi-

könyvtár közös rendezvénye. 
Május 21.: Helytörténeti vetélkedő 

Szeged Napja alkalmából, középiskolások 

részvételével. 
Május 26.: Az Olvassunk, 

búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt! című  

megyei pályázat döntője és 
eredményhirdetése. 

Június 7.: Felolvasóülés. Új fejezet az 

olvasók és a könyvtárosok életében: a gépi 
kölcsönzés. Előadók: Sikaláné Sánta 

Ildikó, Fejérné Pintér Veronika, Oros 

Sándor, Klapcsik Péter.  

    Az ünnepi könyvhét alkalmából 

vendégünk volt Darvasi László és Závada 

Pál. 
Június 12.: Író-olvasó találkozó 

Kamarás Istvánnal a gyermekkönyvtár - 

ban. 
Június 13.: Bene Zoltán könyvének 

bemutatója a könyvtár alagsorában. 

Június 30. - augusztus 26.: Vakációs 
programok a Somogyi-könyvtár 

gyermekkönyvtárában. 

Október 18.: Somogyi-könyvtári nap. 

Továbbképzések, tanfolyamok: 
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Január 9.: Jogszabályi ismereteket 

nyújtó tanfolyam. A kulturális és oktatási 

intézmények jogszabályok által előírt 
alapdokumentumainak formájához, 

tartalmának elkészítéséhez adott segítséget 

a községi és városi könyvtárak 
munkatársainak. Előadó: Rátkai Erzsébet, 

a Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese. 

Január 18.: Konferencia a települési 
informatikai rendszerekről a Megyeházán, 

polgármestereknek, népművelőknek, 

könyvtárosoknak. A megyei 
térségfejlesztési koncepciót Marosvári 

Attila alelnök ismertette, a Megyei Területi 

Információs Rendszert Huber Bertalan 

főjegyző és Süléné Száraz Zsuzsa tanácsos 

mutatta be. A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma Közművelődési 
Főosztályáról Kiss László szakfőtanácsos, 

számolt be a közművelődés informatikai 

rendszeréről. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Közművelődési Tanácsadó Központ 

munkatársa, Riz Gábor igazgató saját 

megyéjük kulturális információs 
rendszeréről tartott bemutató előadást. 

Február: Bod Péter megyei 

könyvtárhasználati verseny a Kőrösy 
Szakközépiskolában. A verseny 

forgatókönyvét dr. Sáráné dr. Lukátsy 

Sarolta állította össze. 
Március 23-24.: Regionális 

konferencia iskolai könyvtárosoknak, 

gyermek-könyvtárosoknak. A konferenci - 
án előadók voltak: Horváth Zsuzsanna az 

Országos Közoktatási Intézettől, aki 

hétköznapi szövegértési, szövegolvasási 
vizsgálatáról beszélt. Merényi Zsuzsanna 

az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 

munkatársa arról tartott előadást, hogy az 
Internetet hogyan lehet beépíteni a tanulás-

módszertani szokások közé. Szilágyi 

Erzsébet, az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum munkatársa a magyar 

közoktatás történetét felölelő számítógépes 

adatbázis használatába avatta be a 
résztvevőket. Simon Ferenc, a Bethlen 

Gimnázium tanára egy WEB-tári sétára 

hívta meg a konferencia résztvevőit. Kokas 

Károly, a Szegedi Tudományegye- 

tem Központi Könyvtárának osztályveze - 

tője azt szemléltette, hogyan lehet 
könyvtárhasználati ismereteket oktatni 

multimédiával. Sáráné Lukátsy Sarolta 

szaktanácsadó a könyvtárhasználati isme - 

retek mérését mutatta be, sok példával 
alátámasztva. Komenczi Bertalan az egri 

Tanárképző Főiskola docense a virtuális 

európai oktatási térről beszélt. 
Március 24.: Szakmai út a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtárba 

Április 19.: A Csongrád Megyei 
Könyvtárosok Egyesületének szakmai 

tanácskozása. Bajusz Jánosné, a CSMKE 

titkára beszámolót tartott a 2000. évi 
munkáról, majd az MKE tagdíj változtatási 

elképzeléseiről Gyuris György, az 

egyesület elnöke tartott tájékoztatást. A nap 

hátralévő részében Kövér Tibor és Medve 

Mihály osztályvezetők az Országgyűlési 

Könyvtár; Árkos Iván, az Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtár; 

Borostyánné Rákóczi Mária az Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Sikaláné 

Sánta Ildikó osztályvezető pedig a 

Somogyi-könyvtár ingyenes és térítéses 

szolgáltatásairól beszélt. Légrádi Tibor 
marketingigazgató és Bariczné Rózsa 

Mária könyvtári menedzser a 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaság 
szolgáltatásait ismertette. A szakmai 

találkozó Molnár Melinda költészet napi 

megemlékezésével zárult. 
Május 24.: Csongrád megyei városi 

könyvtárak a világhálón. Honlap bemutató. 

A rendezvényen közreműködők voltak: 

Bereczkiné Nagy Katalin, Piri Ildikó, 

Galát Gabriella a Somogyi-könyvtárból. A 

csongrádi Városi Könyvtár és Információs 
Központból Berényi Péter és Németné 

Fekete Olga. A hódmezővásárhelyi Németh 

László Városi Könyvtárból Bajnóczi 

Sándorné és Szénási Edit. A makói József 

Attila Városi Könyvtárból Galamb Katalin 

és Vizi Gábor. A mindszenti Keller Lajos 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjteménytől Fuchszné Benák Katalin. 

A mórahalmi Tóth Menyhért Városi 
Könyvtártól Zemankó Györgyi. 

Június 21.: Megyei könyvtáros 

találkozó Deszken. Először Simicz József 
polgármester adott tájékoztatást a település 

életéről, fejlődéséről a megjelent közel 110 

könyvtáros kollégának. A művelődési 
házzal összevont könyvtár működéséről, 
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szolgáltatásairól az intézmény vezetője, 

Kószó Aranka beszélt. A millenniumi 

évfordulóhoz kapcsolódva Blazovich 

László a Dél-alföldi évszázadok sorozat 

köteteit mutatta be. Tóth Attila művészeti 

író, az évfordulóhoz kapcsolódva ismertette, 
hogy milyen új alkotások kerültek az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkba. Csúri Károlyné, a Somogyi-
könyvtár munkatársa a könyvtár 

gyűjteményi kincseiről, ritkaságairól tartott 

előadást. A délutáni program keretében a 
résztvevők megtekintették a Gerliczy - 

kastélyban működő tüdőkórházat, a 

görögkeleti szerb templomot és a 

neogótikus római katolikus templomot. 

 Szeptember 20-21.: Gyermekkönyv - 

tárosi tanácskozás az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekcióval. Több 

oldalról megközelítve azt elemeztük, hogy 

az új évezred - új gyermekeinek lelki, 
szellemi fejlődésében mit jelent a játék, az 

ének, az irodalom, a könyv, a mese. Az 

elméleti előadásokhoz kapcsolódva 
gyakorlati ízelítőt is kaptak a résztvevők, a 

kétnapos szakmai együttlét során. 

Meghívott vendégek: Gabnai Katalin, 
Váradi István drámapedagógusok, 

Kőrössy Judit pszichológus, Györgyi 

Erzsébet és Tóth Józsefné Fábián Eta 
játékkészítők, Budavári Klára, Andóczi 

Balogh Éva, Palánkainé Sebők Zsuzsa, 

Ignácz Lászlóné, Túróczi Zsuzsa 
könyvtárosok, Csorvási Zoltán 

előadóművész, és a Buborék Színpad. 

Szeptember 26.: Varga Ferenc, a CSMKE 
Nyugdíjas Csoport klubtagja zenei 

vetélkedőt tartott a Somogyi-könyvtárban. 

A jól válaszolók könyvjuta - 
lomban részesültek 

Szeptember 28.: Kirándulás az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkba, Tóth Attila művészeti író 

vezetésével. 

Október 1-2-3.: Kommunikációs 
tréning. A tréning megrendezésével az volt 

a cél, hogy a résztvevők megismerjék a lelki 

egészség védelmének, megőrzésének 
tartalmát, a prímér prevenció lehetőségeit, 

az emberi kommunikáció alapfogalmait, 

folyamatát. A tréninget vezette: 
Rózsavölgyi Anna. 

Október 2.: Menedzsment előadás 

sorozat Szabadkán. A négy napból álló 

menedzsment sorozat első napján a 
könyvtári marketingről tartott előadást 

Alföldiné Dán Gabriella, a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem osztály - 
vezetője vajdasági könyvtárosoknak. 

Október 10-11.: Tájékoztatói 

tanfolyam. Az előző évben elkezdett 
tájékoztatói tanfolyam folytatása. A mostani 

tanfolyamon a tudományterületek közül a 

társadalom, történettudományok és a 
gyermekkönyvtári munka területéről azokat 

az információs forrásokat, szolgáltatásokat 

tekintették át a kollégák, melyek a 

hagyományos és a számítógépes könyvtári 

tájékoztatásban fontosak. A tanfolyamot 

vezették: Bereczkiné Nagy Katalin, 
Szerdahelyi Péterné, Andóczi Balogh 

Éva, Kulcsár Marianna, Palánkainé 

Sebők Zsuzsanna. 
Október 15.: Megyei továbbképzés a 

minőségbiztosításról. Vendég: Zalainé 

Kovács Éva, a Szent István Egyetem 
Központi Könyvtárának főigazgatója, aki az 

átfogó minőségelvű irányításról, a TQM 

alapelveiről, a minőség-ellenőrzés 
eszközeiről, a teljesítmények méréséről, 

értékeléséről tartott részletes előadást. 

Október 16.: Menedzsment előadás sorozat 
Szabadkán. A második alkalom témája a 

minőségbiztosítás volt, a vendég Zalainé 

Kovács Éva, a Szent István Egyetem 
Központi Könyvtárának főigazgatója. 

Október 30.: Menedzsment előadás 

sorozat Szabadkán. A harmadik találkozón 
a változások menedzseléséről volt szó, 

előadók: Skaliczky Judit, a NKÖM 

Könyvtári osztályának osztályvezetője és 
Zalainé Kovács Éva, a Szent István 

Egyetem Központi Könyvtárának 

főigazgatója. 
November 6.: Menedzsment előadás 

sorozat Szabadkán. A menedzsment 

előadássorozat befejező napja Skaliczky 

Juditnak, a NKÖM Könyvtári Osztály 

vezetőjének az elõadásával fejeződött be, 

amely a stratégiai tervezésről szólt. 
November 7.: Munkaközösségi 

összejövetel Szentesen. A jelenlévőknek a 

szentesi városi könyvtár szolgáltatásairól az 
intézmény igazgatója, G. Szabó Lenke 
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beszélt. Mann Judit, az ARTISJUS jogásza 

arról adott tájékoztatást, hogy a szerzői jogi 

törvény milyen hatással van a könyvtári 
munkára. 

November 22.: Megyei továbbképzés, 

melynek egyik témája volt a modern és a 
posztmodern irodalom. Milyen irányzatok 

alakultak ki a magyar irodalomban? Mi 

jellemző az 50-es években megjelenő "új 
regényekre"? Milyen eszméket hirdet a 

hetvenes években a posztmodern irányzat? 

A meghívott előadó a Szegedi 
Tudományegyetem Modern Magyar 

Irodalmi Tanszékének docense, Olasz 

Sándor volt. A továbbképzés második 

részében a köztauruszról, az OSZK - 

tezaurusz történetéről, feladatáról Ungvári 

Rudolf, az Országos Széchényi Könyvtár 
tudományos főmunkatársa beszélt. Az 

átfogó információkereső nyelvi szótár 

használatát Bakonyi Géza, az SZTE 
Egyetemi Könyvtár főigazgató helyettese 

mutatta be, és mindezek szoftver hátteréről 

Czoboly Miklós fejlesztőmérnök adott 
tájékoztatást a Datawere Kft-től.  

December 13-14.: Mesés 

továbbképzés gyermek-könyvtárosoknak. A 
megyei gyermek-könyvtárosoknak, iskolai 

könyvtárosoknak szóló szakmai találkozón 

előadók voltak: Cserhalmi Zsuzsa 
címzetes docens, az ELTE BTK Magyar 

Irodalom Tanszékéről, aki a mese, 

meseszerűséget vonultatta végig a kortárs 
magyar irodalomban. Almásiné Szaszkó 

Edit, a szentesi Kiss Bálint Református 

Általános Iskola pedagógusa mesét 
dramatizált az őt elkísérő diákjaival. 

Koszecz Sándor, a békéscsabai Ruhaipari 

Szakközépiskola pedagógusa a népmesei 
elemekről tartott előadást és egy mesét, a 

Feketeországot elemezte. 

 
Kiállítások: 

Január 4-31.: 175 éve született Gyulai 

Pál és 125 éve született Jack London. 
Január 12. - február 20.: Kiállítás 

Csala Károly grafikából. 

Február 1-28.: Vizes élőhelyek 
világnapja 

Február 26. - március 20.: Szabó 

Tibor festményei és grafikái 

Március 1-30.: 325 éve született II. 

Rákóczi Ferenc és Németh László drámái 

Április 2-30.: 190 éve született 
Somogyi Károly 

Április 18. - május 2.: 75 éves Kurtág 

György 
Április 26. - május 10.: Innováció az 

Egyesült Királyságban: poszterkiállítás - a 

British Council és a Somogyi-könyvtár 
közös kiállítása. 

Május 3. - június 6.: 100 éve született 

Szerb Antal és 225 éve született Berzsenyi 
Dániel. 

Május 11. - június 11.: Varga 

Mátyás, a Kossuth-díjas díszlettervező - a 

kiállítást a Somogyi-könyvtár és a 

Kisgrafika Barátok Körének szegedi 

csoportja készítette. 
Június 7-30.: A Figyelő 1871-1876. 

évfolyamai és 100 éve született Ignotus Pál. 

Június 14-28.: Wales – 
poszterkiállítás. 

Június 17. - október 20.: Ment-e a 

könyvek által a világ elébb? címmel 
kiállítás a magyar könyves kultúra 

évszázadaiból. 

Szeptember 24. - október 27.: 
Mogyeszt Muszorgszkij élete, munkássága 

Október 19. - december 10.: Kopasz Márta, 

László Anna, R. Pap Piroska alkotásai. 
Október 25. - november 14.: Kiállítás 

a magyar tudomány napja alkalmából. 

December 6. – 2002. január 10.: Jeles 
napok decemberben. 

December 7. – 2002. január 30.: Vass Vera 

festőművész munkái. 
Kamara kiállítások: 

Újítások a magyar nevelés 

történetében - 6 részben. 
December 7. – 2002. január 30.: 

Diákélet régi karácsonyok idején. 

Személyi hírek, változások: 

Juhász Zoltánné könyvtáros asszisztens 

2000. december 19-től, Szécsi Istvánné 
raktárkezelő pedig 2001. január 02-től 

dolgozik a fiókhálózati osztályon. 

Kukkonka Judit könyvtáros szeptember 3-
án kezdte el munkáját a helyismereti 

részlegen, Megyesi Beáta a fiókhálózati 

osztályon, Szabó Zsuzsanna pedig az 
olvasószolgálatban. 
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Szintén olvasószolgálati munkakörben 

dolgozik szeptember 17-től Dormán Helga 

könyvtáros. 
Októbertől helyettesít a fiókhálózati 

osztályon Dömötör Gyuláné 

könyvtárkezelő és Jasikné Mikoly Andrea 
könyvtáros. 

Szintén októberben került az 

olvasószolgálati munkakörbe Juhász 

Annamária adatrögzítő és Hegyi Gergely 

könyvtáros asszisztens. 

A feldolgozó részlegen helyettesít 
november 13. óta Fülöp András 

könyvtárkezelő. 

Terhes Katalin könyvtárkezelő pedig 

december 5. óta dolgozik a fiókhálózati 

osztályon. 

Kiléptek: 

Bartha Judit könyvtáros asszisztens, Csúriné 

Domonkos Franciska ruhatáros, Dobó 
Márta könyvtáros asszisztens, Dobó 

Sziveszterné könyvtáros asszisztens, 

Grandpiere Irén takarító, Kálmán János 
rendész, Ludvig Illésné takarító, Molnár 

Adél könyvtáros asszisztens, Nemesné Tóth 

Viktória adatrögzítő, Péter Zoltánné 
könyvtáros asszisztens, Puszta Ágnes 

adatrögzítő, Sitkei Edit könyvtáros 

asszisztens és Tánczos Sándor könyvtáros. 

Szakképesítések: 

Ambruzs Pálné megszerezte az 
irodavezetői szakképesítést, Balázs 

Istvánné pedig az alapfokú A típusú angol 

nyelvvizsga bizonyítványt. 
Bozó László informatikus mérnökként 

kapott diplomát, Sitkei Edit pedig 

könyvtáros asszisztensként bizonyítványt. 

Jubileumi jutalmat kapott:  

25 éves: Péliné Lévay Henriette - Szőregi 

fiókkönyvtár 

30 éves: Bajusz Jánosné - módszertani 

részleg 

Kövér Imréné - könyvkötő 
műhely 

Törzsgárda jutalmat kapott: 

10 éves: Dobosné Brezovszky 

Anikó,Galát Gabriella, Gyuris Judit, 

Németh Péterné, Pilinyi Jánosné, 

Pinczési Istvánné, Tasi Andrea 

15 éves: Borosné Bánfi Ilona, Fáy Róbert, 

Kiss Lászlóné, Mojzesné Süli Anna, 
Szabó Ildikó, Tóth Katalin, Vóna 

Györgyné 

20 éves: Szőts Éva, Vinczéné Radasics 

Erzsébet 

25 éves: Agárdi Lászlóné, Kiss Imréné, 

Péliné Lévay Henriette, Takó Edit. 

30 éves: Molnár Mária 

A Somogyi-könyvtár pályázati, illetve 
alapítványi támogatásban összesen 

10.117.000,- Ft értékben részesült. Ebből az 

összegből sikerült fedezni a Szegedi műhely 
c. folyóirat kiadását, elkészíteni a kiállítási 

katalógust, beszerezni könyvtári bútorokat 

és prezentációs eszközöket. 
Megvalósíthattuk Csongrád megye irodalmi 

rendezvényeit (Olvasás éve, vakáció akció, 

olvasótábor, ifjúsági programok, író-olvasó 
találkozók). Sor került a zenei részleg 

felújítására, a nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztésére. A Fiókkönyvtár pedig 
vagyonvédelemre fordíthatott összeget. 

A Csongrád megyei Könyvtárosok 

Egyesülete pályázatai: 

 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 

40.000,- Ft, Magyar Soros Alapítvány 

200.000,- Ft, NKA Irodalom és Könyv 
Kollégium 100.000,- Ft. NKA Könyvtári 

Kollégium 200.000,- Ft. NKA Könyvtári 

Kollégium vajdasági könyvtárosok szakmai 
képzésére 306.000,- Ft, Szeged Megyei 

Jogú Város a CSMKE nyugdíjas 

csoportjának működési kiadásaira 30.000,- 

Ft. Magyar Országgyűlés Társadalmi 

Szervezete a CSMKE 2002. évi működési 

költségeire 90.000,- Ft, Csongrád Megyei 

Közoktatási Alapítványtól a CSMKE Iskolai 

szekciója a Bod Péter megyei 

könyvtárhasználati verseny lebonyolítására 
30.000,- Ft  támogatást kapott. 

A fiókhálózat rendezvényei: 
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Csillag téri fiókkönyvtár: 

Január 30.: A Baráti Kör összejövetelén 

A betűk világa címmel Tóth Béla íróval 
Virágh Zsuzsa tanár beszélgetett. 

Január 31.: Könyvtári foglalkozás. 

Február 7.: Manuális foglalkozáson 
farsangi maskarákat készítettek 

gyerekekkel. 

Február 9.: Könyvtári óra. 
Március 27.: A Baráti Kör tagjai 

Monostori László könyvterjesztő Adomák 

a szegedi könyvkiadás történetéből című 
előadását hallgathatták meg. 

Március 29.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 
vetélkedő 1. fordulója. 

Április 11.: Készülődés húsvétra 

címmel manuális foglalkozás. 
Április 12.: Húsvéti meglepetés 

készítése általános iskolásokkal. 

Április 24.: A Baráti Kör vendége 
volt Veszelka Attila költő és Frank 

György. 
Május 1-30.: Helyismereti kiállítás 

szegedi képeslapokból. 

Május 29.: A Baráti Kör tagjainak 

összejövetele. 

Június 26.: A könyvtár vendége volt 

Koliger Károly. (A Baráti Kör 

rendezvénye.) 

Július 2-13.: A Szegedi vakáció 

programsorozatához kapcsolódó 
rendezvények: manuális illetve játékos 

előadások gyerekeknek. 

Szeptember 25.: Szabó Sándorné 

dietetikus az egészséges életmódról szóló 
előadása a Baráti Kör tagjainak. 

Október 30.: Frank György 

humoristával beszélgetett Veszelka Attila, 

költő. (A Baráti Kör rendezvénye.) 
November 27.: Sipos István 

ultramaraton futóval – beszélgetett: dr. Bali 

Mihály. (A Baráti Kör rendezvénye.) 
December 11.: A Baráti Kör 

rendezvényén Kerényi Mária 

festőművésszel beszélgetett Frank György 
humorista. 

December 18.: Gyermekfoglalkozás 

Dorozsmai fiókkönyvtár: 

Egész évben tartott fogadóórákat a 
Támasz Egyesület képviselője. 

Január 19.: A Dorozsmai esték 

rendezvénysorozat keretében dr. Szegfű 

László történész: A magyarok eredete c. 

előadása. 

Március 23.: Tandi Lajos A 
magyarok és a törökök c. előadása. 

(Dorozsmai esték) 

Március 28.: Az Olvasás éve 
alkalmából rendezett városi irodalmi 

vetélkedő 1. fordulója. 

Április 27.: Könyvtári óra. 
Június 21: Helyünk Európában c. 

gyerekrajz-kiállítás megnyitója. A 

Dorozsmai esték rendezvénysorozat 
keretében Nyerges Gusztáv az Európa-ház 

kirendeltség vezetője Útban Európa felé c. 

előadása. 
Július 2.: Könyvtári óra. 

Július 4.: Mesedélelőtt óvodásoknak 

Június 23.: Múltidéző társasjáték, 
iskolásoknak. 

Szeptember 18.: Könyvtári 

foglalkozás óvodásoknak. 
Október 8.: Ismerkedés a könyvtárral 

- foglalkozás óvodásoknak. 
Október 15.: Könyvtári óra. 

Október 19.: A Dorozsmai könyvtári 

esték rendezvénysorozat keretében- 

Szatmári Jenő István és Nagyistók 

Sándor könyvének bemutatójára került sor. 

November 23.: Reformer politikusok 
szerepe a rendszerváltásban - Dr. Pozsgay 

Imrével beszélgetett Dr. Géczy József 

Alajos. 

December 5.: Író-olvasó találkozó 

Csorba Csabával. 

December 13-14.: A III. Farkas 

Dezső szavalóverseny döntőjét rendezték 

meg alsó- és felső tagozatos diákoknak. 

December 14.: Napjaink és a jövő - 
Balogh Lászlóval beszélgetett Lóczi 

Tibor. 

Északvárosi fiókkönyvtár: 
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Január 1-15.: Kiállítás H. C. 

Andersen életéről, műveiről, magyar 

nyelvű mesekönyveiből 
meseillusztrációkkal. 

Március 12.: Könyvtári óra. 

Március 13.: Március 15. – 

foglalkozás óvodásoknak. 

Április 20.: A szegedi repülés 

története címmel Pusztai János, Bakos 

Tibor, Bokor András kiadásra váró 
kötetükről szóló előadását hallgathatták 

meg az érdeklődők. 

Május 16.: Játékos könyvtári 

foglalkozás óvodásoknak. 

Július 2-6.: A Szegedi vakáció 

programsorozatához kapcsolódó rendezvé- 

nyek: manuális, illetve játékos előadások  
gyerekeknek. 

Október 31.: Őszi népszokásokról 

tartott előadást gyerekeknek Mojzesné Süli 

Anna könyvtáros. Majd Halloween Party-t 

rendeztek: manuális foglalkozást, vidám 

együttlétet gyerekeknek, melyen 
álarckészítéssel, töklámpa készítéssel, 

arcfestéssel, felvonulással töltötték a 

résztvevők a délutánt. 

December 21.: Karácsony – 

ismeretterjesztő és manuális foglakozás 

óvodásoknak. 

Hangoskönyvtár: 

Egész évben rendszeresen, kéthetente 

tartotta összejöveteleit a Vakok Klubja. 
Január 1-31.: Karácsonytól farsangig 

címmel kiállítás téli népszokásokról. 

Január 5.: A Vakok Klubjának 
összejövetele, az évi programok 

megtervezése. 

Január 19.: Vakok Klubja. Az 
összejövetelen a szemészetről hangzott el 

előadás.  

Január 22.: A magyar kultúra napja 
alkalmából kiállítás Kölcsey Ferenc 

Himnusz c. művéről. 

Február 1-28.: Utazás térben és 
időben címmel kiállítás nagy földrajzi 

felfedezésekről és felfedezőkről. 

Február 2.: A Vakok Klubjának 
tagjai a Vakvágányok c. filmről beszélgettek 

a nyomtatott és az elektronikus sajtóban 

megjelent cikkek alapján. 

Február 14.: Könyvkiállítás a 
Valentin (Bálint) nap alkalmából. 

Február 16.: Dr. Kasza Ferenc 

madárhangokkal ismertette meg a Vakok 
Klubjának tagjait, majd madáretetőt 

készítettek. 

Március 1-14.: Szörfözés az 
Interneten címmel kiállítás az Internet 

történetéről, fontosabb tudnivalókról. 

Március 2.: A Vakok Klubjának 
tagjai tartották összejöveteleiket, ez 

alkalommal kötetlenül beszélgettek a 

klubtagok. 

Március 16.: A Vakok Klubjának 

tagjai jógaklubba látogattak el. 

Március 30.: A Vakok klubjának 
vendége Sir Várkonyi Tibor festőművész, 

előadóművész volt. 

Április 1-30.: Harminckét éves lettem 
én címmel kiállítás József Attiláról a 

költészet napja alkalmából. 

Április 27.: Vakok klubja. 
Május 4. - augusztus 31.: Az 

álomtól… – a Somogyi-könyvtár Hangos - 

könyvtára 20 év tükrében 1981-2001 
címmel jubileumi kiállítás. 

Május 11.: A Vakok Klubjának 

rendezvényén az elmúlt 12 év történéseit 
idézték fel a tagok, a Hangoskönyvtár 

születésnapja kapcsán. 

Május 25.: A Vakok Klubjának tagjai 
Krasznai Attiláné írországi úti élményeit 

hallgathatták meg. 

Június 8.: A Vakok Klubjának 

összejövetele: az elkövetkező negyedév 
programjának összeállítása. 

Június 22.: A Vakok Klubjának tagjai 

közös éttermi vacsorán vettek részt. 
Július 20.: A Vakok Klubjának tagjai 

Kubinyi Anna textilművész kiállítását 

„tekintették” meg közösen. 

Szeptember 14.: A Vakok Klubjának 

összejövetele: névnapot ünnepeltek, 

kötetlenül beszélgettek. 
Szeptember 28.: A Vakok Klubjának 

tagjai tartották összejövetelüket, olvasási 

szokásokról beszélgettek; felolvasást 
hallgattak meg az Új könyvek c. 

kiadványból. 
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Október 1-8.: Október 6-a az aradi 

vértanúk napja, nemzeti gyásznap címmel 

kiállítás. 
Október 12.: A Vakok Klubjának 

összejövetelén Kozma László és Kiss 

Mónika az MTV Sorstársak c. műsorának 
munkatársai kedvenc verseikből és 

prózáikból olvastak fel. 

Október 26.: A Vakok Klubjában dr. 

Nagy Ádám, a múzeum munkatársa tartott 

érmekkel illusztrált előadást a 

numizmatikáról. 

November 9.: A Vakok Klubjának 

tagjai író-olvasó találkozón beszélgethettek 

Polner Zoltán költő, újságíró, 

néprajzkutatóval a Csongrád megyei 
hiedelemvilágról. 

November 23.: A Vakok Klubjának 

tagjai tartották összejövetelüket. A 
könyvtárról, az állományáról, a könyvtári 

szolgáltatásokról beszélgettek. 

December 7.: : A Vakok Klubjában a 
jövő évi programot tervezték meg a 

klubtagok, összejövetelükre ellátogatott a 

Mikulás is. 

Kálvin téri fiókkönyvtár: 

Január 16., 23.: Felolvasás a Magyar 

népmesék c. könyvből, óvodásoknak. 
Március 29.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 

vetélkedő 1. fordulója. 

Kálvária téri fiókkönyvtár: 

Egész évben rendeznek manuális 

foglakozást fogyatékosoknak. 
A könyvtárban tartotta fogadóóráit havonta 

egy alkalommal Katona Gyula képviselő. 

Január 16., 23.: Felolvasás a Magyar 
népmesék c. könyvből, óvodásoknak. 

Június 7.: Az Olvasás éve alkalmából 

rendezett városi irodalmi vetélkedő 1. 

fordulója. 

Június 25-29.: A Szegedi vakáció 

programsorozat keretében Mátyás királyról 
szóló foglalkozások várták a gyerekeket. 

Móra utcai fiókkönyvtár:  

A könyvtárban tartotta fogadóóráit havonta 
egy alkalommal Katona Gyula képviselő. 

Február 20.: Mesedélelőtt Szepsi 

Nóra meséiből –óvodásoknak. 

Február 21.: Könyvtári óra. 
Március 28.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 

vetélkedő 1. fordulója. 
Május 22.: Könyvtári óra. 

Június 5.: Könyvtári óra. 

Június 6.: Kiállítás gyermekrajzok -
ból. 

Szeptember 18.: Könyvtári óra. 

Október 16.: Szepesi Nóra verseiből 
és meséiből olvasott fel a könyvtáros 

általános iskolásoknak. 

November 13.: Könyvtári óra. 

December 4.: Régen volt, hogy is 

volt… címmel általános iskolásoknak 

szerveztek író-olvasó találkozót Tóth Béla 
íróval. 

December 18.: : Luca napi 

szokásokról foglalkozás gyerekeknek. 
 

Odesszai fiókkönyvtár: 

 
Egész évben a Támasz Egyesület 

tartott fogadóórát a könyvtárban 

munkanélküliek részére. 
A könyvtár adott helyet havonta egy 

alkalommal Hingl László képviselő 

fogadóóráinak. 
Május 24.: Játékos könyvtári 

foglalkozás óvodásoknak. 

Október 26.: Tehetséggondozás a 
könyvtárban. 

November 11., 14., 16, 22, 23, 29, 

30.: Tehetséggondozás a könyvtárban. 
November 30.: Kiállítás Parobek 

Alajos festőművész alkotásaiból. 

December 6, 7, 13, 14, 21.: 
Tehetséggondozás. 

Petőfi telepi fiókkönyvtár:  

December 7.: Mesedélután 

Kalandozás a Walt Disney mesék 

birodalmában címmel. 
December 14.: Mesedélután általános 

iskolásoknak Barangolás a népmesék 

világában címmel. 

Rókusi fiókkönyvtár: 
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Január 26.: Az ébenfa ló címmel 

tartottak diavetítéses mesedélutánt. 

Február 23.: Mesedélután keretében a 
Fehérlófia c. mesét hallgathatták meg a 

gyerekek, majd a mese kapcsán rajzversenyt 

rendeztek. 
Március 23.: A mesedélután 

keretében A szürke ló c. mesét hallgathatták 

meg a gyerekek, majd lovat barkácsoltak 
újságpapírból. 

Április 27.: Mesedélután: A parazsat 

evő paripa c. magyar népmesét hallgathatták 
meg a gyerekek, majd tapéta mozaikot 

készítettek a mese alapján. 

Május 25.: Mesedélután keretében a 

Legeltetés a három sárkány pusztáján c. 

népmesegyűjteményből meséltek, majd 

montázs-képet készítettek a gyerekekkel a 
könyvtárosok. 

Szeptember 28.: Mesedélután – A 

repülő ló c. perzsa népmesét hallgathatták 
meg a gyerekek. 

Október 19.: A mesedélutánon 

Ráduly János A király táncos lovai c. mese 
hangzott el, majd zöldségből lovat 

barkácsoltak a gyerekek. 

November 16.: A mesedélután 
programján A trójai faló c. monda szerepelt, 

majd dobozokból barkácsoltak lovat a 

gyerekekkel. 
December 7.: : A mesedélután mai 

témája Pegaszusz és Bellephonész 

története volt, majd karácsonyfára 
akasztható szárnyas lovat készítettek a 

gyerekekkel. 

Szentmihályteleki fiókkönyvtár: 

Március 28.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 

vetélkedő 1. fordulója. 

Szőregi fiókkönyvtár: 

Egész évben hetente kétszer az 

Életreform Klubnak adott helyet a könyvtár. 
Január 4.: Az Életreform Klub tagjai 

a karakter-numerológiáról beszélgettek 

Január 18.: Az Életreform Klub tagjai 
az egészséges táplálkozásról hallgatták meg 

Ördögné Benyhe Mária előadását. 

Január 22.: A róka és a farkas – 

mesedélelőtt óvodásoknak. 

Január 24.: Foglalkozás 
óvodásoknak, magyar népmesékről. 

Február 1.: Az Életreform Klub 

összejövetelén szerb népszokásokról tartott 
előadást Péliné Lévay Henriette 

könyvtáros. 

Február 15.: Az Életreform Klub 
összejövetelén Lelki egészségünk megőrzése 

a mindennapokban címmel Saja István 

szociális munkás tartott előadást. 
Február 23.: Magyar népmesékről 

tartott foglalkozást általános iskolásoknak 

Péliné Lévay Henriette könyvtáros. 
Február 26.: Farsangi versek, mesék 

óvodásoknak. 

Március 1.: Az Életreform Klubban a 
relaxálásról beszélgettek. 

Március 2.: Könyvtári óra. 

Március 23.: Magyar költők versei 
családról, szeretetről címmel rendhagyó 

irodalomóra általános iskolásoknak. 

Március 28.: Kis Lászlóné előadását 
hallgathatták meg a reflexológiáról. 

(Életreform Klub) 

Április 9.: Manuális foglalkozás 
óvodásoknak. 

Április 10.: Barangolás Lyra tündér 

birodalmában a Buborék Színpad 
előadásában költészet napi összeállítás. 

Április 11.: Az Életreform Klub 

tagjai a testkontroll szellemében folytatott 
tavaszi fogyókúráról beszélgettek. 

Április 26.: A vallásos hit ereje a 

lélek ápolásában címmel Kopasz István 
tápai plébános előadását hallgathatták meg 

az Életreform Klub tagjai. 

Május 3.: Jött egy csoda címmel 
Kilyén Ilka marosvásárhelyi előadómű - 

vész anyák napi irodalmi estje. 

Május 24.: Az Életreform Klub 

összejövetelének témája a testkontroll volt, 

folytatva az előző hónapban megkezdett 

beszélgetésüket. 
Május 28.: Mesedélelőtt nagycso - 

portos óvodásoknak. 

Június 6.: Gyógyítás fülön keresztül 

címmel Perecz S. előadása Életreform Klub 
tagjainak. 
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Június 18.: Szabó Bogár Erzsébet 

költőnő Álmod ágya bársonyára c. 

gyermekműsora. 
Június 19-28.: A Szegedi vakáció 

programsorozathoz tartozó rendezvények: 

manuális foglalkozások illetve előadások 
gyerekeknek. 

Június 20.: A fülgyertyázásról – 

Életreform Klub 
Július 4.: Nyári receptek – Életreform 

Klub 

Július 18.: Útmutató az egészséghez 
– Életreform Klub  

Augusztus 29.: Kiállítás a könyvtár 

új gyermekkönyveiből. 
Augusztus 29.: Az Életreform Klub 

nyári szünet utáni első összejövetele. 

Szeptember 5.: Fűben, fában orvosság 
címmel Hajdú Lászlóné előadása az 

Életreform Klub tagjainak. 

Szeptember 6., 24.: Könyvtári óra. 
Szeptember 26.: Az Életreform Klub 

tagjai az előző összejövetelükön elhangzott 

előadásról beszélgettek. 
Október 2.: Mondd, szereted az 

állatokat? – foglalkozás óvodásoknak. 

Október 10.: Az Életreform Klub tagjai 
tartották összejövetelüket. 

Október 15.: Könyvtári óra. 

Október 24.: Az Életreform Klub tagjai 
Domján László meditációs kazettáját 

hallgathatták meg. 

November 7.: Az Életreform Klub 
tagjai tartották összejövetelüket. 

November 21.: Az Életreform Klub 

összejövetelén Bálint Róbert Ismerd meg 
önmagad c. előadását hallgathatták meg az 

érdeklődők. 

December 4.: Ünnepi könyvespolc 
címmel könyvkiállítás a könyvtár téli 

ünnepekkel kapcsolatos könyveiből. 

December 5.: Téli receptek címmel 

tartották összejövetelüket az Életreform 

Klub tagjai. 

December 11.: Petőfi, mint vőlegény 
címmel Andóczi Balogh Éva előadása. 

December 17.: A Buborék Színpad 

előadása. 
December 19.: Az Életreform Klub 

tagjai tartották karácsonyi összejövetelüket 

December 20.: Karácsonyi játszóház 

Szegváriné Jusztin Magdolna vezetésével. 

 
Tápéi fiókkönyvtár: 

 
Január 5.: Vízkereszt, vagy amit 

akartok címmel a Nők Klubjának 

összejövetele. 
Március 2.: Nők Klubja. Mottója: 

Vízkereszttől hamvazószerdáig. 

Március 6.: Böjtelő hava címmel 
februári jeles napokról tartott foglalkozást 

első osztályosoknak Kissné Retek Erika 

könyvtáros. 

Április 6.: A Nők Klubjának 

összejövetele. Témája: a tojás- és arcfestés. 

Április 19.: Az Olvasás éve 
alkalmából rendezett városi irodalmi 

vetélkedő 2. fordulója. 

Május 4.: Kilyén Ilka anyák napi 
irodalmi estje Jött egy csoda címmel. 

Június 22.: Kiállítás Kőműves Mihály 

grafikáiból. 
Szeptember: Fotókiállítás Élet a tanyán 

címmel. 

Október 5.: A Nők klubjának tagjai 
tartották összejövetelüket. 

December 10. Berecz András 

mesemondó előadóestje. 
December 20.: Gyermekkarácsony. 

 

Tarjáni fiókkönyvtár: 
 

Január 23.: A Könyvbarátok Klubjának 

összejövetele, melyen a klub éves 
programját tervezték meg. 

Február 9.: Játékos könyvtári 

foglalkozás óvodásoknak. 
Február 21.: A Könyvbarátok 

Klubjának vendége dr. Török Klára 

főorvos volt. 
Március 20.: A Könyvbarát Klub 

vendége Vajda János és dr. Majzik István 
volt. 

Március 28.: Az Olvasás éve 

alkalmából rendezett városi irodalmi 
vetélkedő első fordulója. 

Április 24.: Könyvbarát Klub. 

Vendég: dr. Péter László irodalomtörté - 
nész. 

Május 25.: Könyvtári óra. 
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Június 26.: : Dániai utazásról szóló 

élménybeszámoló a Könyvbarátok klub 

tagjainak. 
Szeptember 24., 25.: Könyvtári óra. 

Október 2.: : A Könyvbarát Klub 

vendége volt Dobó László önkormányzati 
képviselő. 

Október 30.: A Könyvbarát Klub 

vendége volt Garai János a Százados 
szófürtök c. könyv szerzője. 

November 30.: Könyvtári óra. 

December 4.: A Könyvbarát Klub 
összejövetele. 

 

Szegvár: 

 

Április 11.: Szavalóverseny általános 

iskolásoknak, és A legkedvesebb versem c. 
könyvtári rajzpályázat anyagából kiállítás 

megnyitása. 

Április 12.: Húsvéti foglalkozás – 
nyuszifűzés gyöngyből. 

Június 13. - augusztus 22.: Nyári 

varázs – szabadidős foglalkozások. 
November 27.: Író-olvasó találkozó 

Lőrincz Judittal. 

December 3.: Író-olvasó találkozó 
Csorba Csabával. 

December 6.: Szónoky Miklós 

ismeretterjesztő előadása a dinoszauruszok 
világáról. 

December 22.: Karácsonyfadíszek 

készítése gyöngyfűzéssel. 

Székkutas: 

Január 26.: Könyvtárhasználati 

ismeretek – könyvtári óra. 
Február 22.: Lexikonok, 

enciklopédiák - könyvtári óra. 

Március 13.: Ismerkedés a 
katalógussal - könyvtári óra. 

Április 5.: Molnár Ferenc: A Pál 

utcai fiúk c. videofilm megtekintése. 
Április 27.: A könyvek csoportosítása 

– könyvtári óra. 

Június 8.: Mark Twain: Koldus és 
királyfi c. videofilm megtekintése. 

December 5.: Az óvodások Pillangó 

csoportja ismerkedett a könyvtárral. 

Szentes 

Városi Könyvtár Kht. 

Január 25.: Természetvédelem a dél-

alföldi régióban címmel Tirják László, a 

Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója 
tartott előadást a könyvtárban. 

Február 8.: Amiről a térképek 

mesélnek. Térképtörténet. Előadó: 
Medgyesi István nyugalmazott tanár. 

Február 16-28. Kiállítás a Kossuth tér 

rendezésének tervpályázataiból.  
Február 21.: A Kossuth tér 

rendezésére készült pályaművek készítőinek 

részvételével lakossági fórumon 
mondhatták el véleményüket az érdeklődők. 

Február 22.: A hullámtéri erdők 

élővilágáról tartott előadást Kmoskó 

András, az Állami Erdészeti Szolgálat 

munkatársa. 

Március 2-3.: Internet Fiesta a 
könyvtárban. 

Március 8.: 1848/49 diplomácia-

története. Előadó: Pelyac István történész. 
Április 5.: Irodalmi est a költészet 

napja tiszteletére. Fellépett Verbászi Beáta 

Radnóti-díjas előadóművész, vendég a 
Vajdasági Parlament alelnöke. Az estet 

megnyitotta Oltyán Lajos önkormányzati 

képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke. 
Április 19.: Simon Rózsa 

festőművész kiállításának megnyitója. A 

kiállítást megnyitotta: Góg János. 
Április 26.: Dr. Jelenits István 

irodalomtörténész, piarista atya előadását 

hallhatták az érdeklődők Pilinszky Jánosról. 
Közreműködött Pozsár Ferenc 

előadóművész. 

Május 2.: 100 éve született Féja 
Géza. A Népi Írók Baráti Társasága és a 

Városi Könyvtár közös rendezvényén Dr. 

Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigaz- 
gató méltatta Féja Géza munkásságát. 

Május 3.: A globális változások és a 

környezeti ártalmak hatásai Előadó: Dr. 

Rakonczai János egyetemi tanár. 

Május 17.: Madarak és fák napja 

alkalmából Egy tó madárvilága címmel 
tartott előadást Dr. Bod Péter. 

Június 8.: Az ünnepi könyvhét 

rendezvényén a könyvtár vendége volt a 
szekszárdi székhelyű Babits Kiadó, akinek 

munkáiból reprezentatív kiállítás nyílt és 

kedvezményes könyvvásár tette vonzóvá a 
programot. 
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Töttös Gábor író, a szentesi Horváth 

Mihály Gimnázium tanulóinak segítségével 

pedig bemutatta a Könyvhétre megjelent 
novelláskötetét. 

Június 19.: A zene ünnepe 

alkalmából a Bárdos Lajos kórus Költészet 
és zene c. műsorát láthatták, hallhatták az 

érdeklődők. 

Július 8.: 2001-ben Szentesen került 
megrendezésre a MFOSZ találkozója. Az 

egy hétig tartó rendezvénysorozat részeként 

Szabó Róbert újságíró nyitotta meg 
Szatmári Imre szentesi fotóművész életmű 

kiállítását. 

Szeptember 14.: Szintén Szentesen 

került megrendezésre az Európa Nap. A 

programsorozat részeként Foglalkoztatás - 

politika az Európai Unióban címmel 
Madari Ákos, az Euro Info Service 

igazgatója és Tonnes Zsolt, a szentesi 

Munkaügyi Központ vezetője tartott 
előadást szakembereknek és érdeklődő 

laikusoknak. 

Szeptember 20.: A gyógyítás története. 
Előadó: Dr. Papp Zoltán sebész 

Október 11.: Irodalmi irányzatok. 

Előadó: Lengyel András irodalomtörténész 

Október 17-19. A helytörténeti 

kutatáseredményei Csongrád megyében és 
határon túli testvérvárosaiban. Csongrád 

Megyei Helytörténeti Konferencia vajdasági 

és erdélyi szakemberek részvételével. 
Október 17.: Szindbád hazamegy - 

Márai Sándor költeményei négy tételben. 

Pálfy Margit színművész előadóestje. 
Október 25.: Közelmúlt - mégis 

történelem. A számítógépek történetéről 

tartott előadást Tímár Ferenc mérnök-
tanár, a Team Számítástechnikai 

Magániskola vezetője. 

Október 25. - november 5.: 
Számítógép-történeti kiállítás mutatta be a 

személyi számítógépek fejlődését. 

November 5.: Holocaust, ahogy a 
diákok látják címmel plakátkiállítás. 

Megnyitotta: Bíró Jenő festőművész. 

Közreműködött: Vass Sándor táncművész. 

November 7.: Csongrád megyei 

könyvtárak megyei munkaközösségi 

értekezletén tartott előadást G. Szabó 

Lenke, a Városi Könyvtár Kht. és Dr. 

Mann Judit, az Artisjus képviseletében. 

November 15.: Itáliai est (zene, 

irodalom, gyermekrajz- és fotókiállítás). 
Közreműködtek a Lajtha László 

Zeneiskola tanárai, a HMG diákjai.  

Megnyitotta: Szűcs Lajos főtanácsos, 
képviselő. 

November 27.: Test, lélek, szellem 

együtthatása címmel tartott előadást 
betegségekről másképpen Dr. Gőgh Edit, 

homeopata, neurológus és Dr. Kiss Mihály, 

komplementer orvos. 
November 30.: Csete Ildikó textilművész, 

Csete György szentesi születésű Kossuth-

díjas építész és Csete Örs fotográfus közös 
kiállítása. Megnyitotta: Bucsány György 

ny. tanár, Dr. Dömötör János  nyugdíjas  

múzeumigazgató. Balázs Árpád erre az 
alkalomra írt művét játszotta: Várkonyiné 

Mihály Erna, Mihály Béla és Hercz Réka. 

Pályázatok: 

A könyvtár 2001-ben 12 pályázatot nyújtott 

be, ebből 7 pályázaton 4.049.000,- Ft-ot nyert 

eszközök, bútorok beszerzésére és 

rendezvényekre. 

Személyi hírek: 

2001. január 1-től 5 éves időtartamra a 
Városi Könyvtár ügyvezető igazgatójává G. 

Szabó Lenkét nevezte ki Szentes Város 

Önkormányzata. 

Városi Gyermekkönyvtár 

Január - március: Medgyesi István 

térképeinek kiállítása.  
Március 10.: Audiovizuális eszközök 

a könyvtárban. 

Március 13. - április: Berkecz István 
kiállítása Jézus szenvedéstörténete címmel. 

(A szentesi Kálvária temető stációinak 

képtervei.) 
Március 30. Könyvtári óra Mátyás 

királyról és Ki tud többet Szentesről? 

városkerülő vetélkedő. 
Április 19.: Költészet napi műsor. 

Közreműködött: B. Horváth István. 

Április 23-25.: Óvodások Hete 
Programjai: Csongrádi Béla bűvész, a 

nagymágocsi Déli-báb csoport műsora A 
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három gida címmel, és a Buborék Színpad 

előadása Kalamajka Nempiskóta erdőben 

címmel. 
Május 17.: A könyv részei - 

foglalkozás. 

Május 22-23.: Apróka hét a Sárkány 
jegyében - a Klauzál Gábor Általános 

Iskolával közösen szervezett programok: 

könyvtár bemutatók és foglalkozások. 
Május 23.: Helyismereti könyv- és 

CD-használati vetélkedő felső 

tagozatosoknak 
Május 29.: Titkok világa - 

válaszkeresés érdekes kérdésekre. 

Június 12.: Író-olvasó találkozó - 

vendég Kamarás István. 

Június 14.: A Kiss Bálint Református 

Ált. Isk. vetélkedőjén a Gyermekkönyvtár 
"egy állomás" volt, ahol környezetvédelmi 

bibliográfiát kellett készíteni, szólásokat, 

közmondásokat kellett kikeresni. 
Június 15.: Lexikonok, 

szaklexikonok a könyvtárban - foglalkozás. 

Szeptember 14.: Az Európai Unió 
vetélkedő 4. állomása volt a 

Gyermekkönyvtár (Szentesi Európa-nap). A 

feladatot a könyvtárosok állították össze. 
Október 2.: Könyvtári foglakozáson 

emlékezés az aradi vértanúkra. 

Október 19.: Szabó Mariann 

grafikus kiállításának megnyitója. 

Decemberben: Könyvek Európáról 

címmel kiállítás. 
December 4. - 6. Európai Unió 

vetélkedő 3-8. osztályosoknak. 

December 7.: Európa bemutatása 2. 
osztályosoknak. 

December 13.: Karácsonyi 

Ünnepváró a Kurca-vidékén. Volt süti-
verseny (ki sütötte a legszebb és 

legfinomabb karácsonyi süteményt), ahol a 

kiállított "verseny-sütiket" a hátrányos 
helyzetű gyerekek kapták meg egy 

ajándékcsomag mellett. Ekkor díszítették fel 

a könyvtár karácsonyfáját a gyerekek által 
készített díszekkel. Volt Luca napi 

kotyogós, Betlehemi játék, néprajzi előadás. 

A program a Kurca-vidéke Polgári 
Egyesülettel közös rendezvény volt, 

fővédnöke Farkas Sándor, Szentes város 

országgyűlési képviselője volt.  

Pályázatok: 

Multimédiás számítógép az 
olvasóteremben, nyomtatóval, scannerrel. 

(NKÖM Korszerű könyvtári rendszer, 

korszerű könyvtári környezet 250.000, - Ft) 
Hat számítógép + nyomtató (MEH IKB 

Széchenyi Terv, 2.030.000, - Ft) 

Tevékenységhez kapcsolódó szakmai 
eszközbeszerzésre 100.000, - Ft  

(Intézményfejlesztési Alap Kuratóriuma 

Szentes) 
Kovácsoltvas Gyermekkönyvtár feliratra a 

könyvtár homlokzatára, a Kossuth utca felől 

249.000, - Ft (Városszépítési Alap 

Kuratóriuma Szentes) 

Szakmai programok, rendezvények 

megvalósítására 100.000, - Ft 

(Intézményfejlesztési Alap Kuratóriuma 

Szentes) 

Személyi változások: 

Puskásné Szűcs Ildikó folytatja 

igazgatói teendőit 2001. augusztus 1-től 

(GYED után), ebből adódóan Köteles Judit 
megbízása lejárt. 

Tokai Judit régi-új munkatársként újra az 

intézményben dolgozik, Szabó Katalin 
pedig megvált az intézménytől. 

Tömörkény: 

November 20.: Gera Pál előadása a 
vidrákról. 

December 4.: A Buborék Színpad 

előadása Kalamajka nempiskóta erdőben 
címmel. 

 

Üllés: 

 

Május 3.: A nagycsoportos óvodások 

ismerkedtek a könyvtárral. 

Június 7.: Család, otthon, szeretet a 

folyóiratokban – könyvtári foglalkozás 2. 

osztályosoknak. 
Június 15.: A 2. osztályosok 

barangoltak a mesék birodalmában. 

Szeptember 19.: Mit, hol, hogyan 
keressünk a könyvtárban? 

Szeptember 27.: zenehallgatás, 

ismerkedés a kézikönyvekkel. 
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Október 16.: Ősz, természetnézés – 

játékos kérdések a napköziseknek. 

Október 19.: 40 éves a könyvtár! – 
Rendezvénysorozat: 

A meseíró verseny írásaiból készült 

kiállítás. 
Helyismereti anyagból kiállítás. 

 A Buborék Színpad műsora. 

A Dínó c. mesefilm vetítése. 
A meseíró és rajzverseny 

eredményhirdetése. 

A Fontos Sándor Művészeti és Általános 
Iskola műsora. 

Beszélgetés Tóth Bélával, a Somogyi-

könyvtár volt igazgatójával 

Szendrey-Karper László 25 tagú 

gitárzenekarának koncertje. 

A könyvtári élmények, emlékek 
felidézése – beszélgetés a vendégekkel. 

November 8.: Népmese, műmese, 

mesefajták, mesejellemzők. 
November 20.: A Kincskereső 

kisködmön c. film alapján vetélkedő. 

 

Zákányszék:  

 

Április: Az idősek otthonának lakói 
ismerkedtek a könyvtárral. 

Június: A természet enciklopédiája c. 

CD-ROM bemutatása 3. osztályosoknak. 
Szeptember: A 2. osztályosok első 

látogatása és beiratkozása a könyvtárban. 

Október 2.: Bemutatkozik a 
katalógus. 

Október 8.: Az Olvasó-játék első 

fordulójának feladatait oldották meg 3. 
osztályosok, könyvtárosi segítséggel. 

Október 15.: A 2. osztályosok 

kölcsönzése az Olvasó-játék 
feladatlapjához.  

Október 21.: A kézikönyvek 

használatának gyakorlása. 
Október 28.: Rendhagyó olvasásóra. 

November 27.: A Naplegenda 

Társulás Földrészek zenéje c. előadása. 
November 29.: Könyvtári 

foglalkozás 4. osztályosoknak. 

December 5.: A legféltettebb 
természeti értékeink c. multimédiás CD-

ROM bemutatása. 

December 12.: A természet 

enciklopédiája c. CD-ROM bemutatása, 

karácsonyi könyvvásár. 
 

Pályázatok, ajándékok: 

 

30.000,- Ft értékben vásárolt a könyvtár 

44 db kottát, a Minisztériumi kottatámo - 

gatásból. A Csongrád Megyei 

Közoktatási Alapítványtól 101.000,- Ft-ot 

könyvre, 96.000,- Ft-ot pedig a SZIRÉN 

integrált könyvtári rendszer megvételére 
nyert a könyvtár. A kézikönyvek tárolására 

mennyezetig érő polcokat, valamint ezekhez 

egy kis fa lépcsőt is vásároltak 83.000,- Ft 

értékben. Az intézmény decemberben 

ISDN-vonalat kapott, ezáltal a könyvtár 

önálló számon, közvetlenül hívható. (590-
081) 

 

Zsombó:  

 

November 28.: Gera Pál: A vidrák 

védelme Magyarországon. 
December 5.: Csorba Csaba 

történelmi előadása. 



149 

 

Írások könyvtárainkról 

 

Rövidítések 
Csk = Csemegi Károly Városi Könyvtár  

    (Csongrád) 

DM  = Délmagyarország 

DV  = Délvilág 

Hk  = Németh László Városi Könyvtár 

      (Hódmezővásárhely) 

Mk  = József Attila Városi Könyvtár (Makó) 

Sk  = Somogyi-könyvtár (Szeged) 

Szsk  = Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 

 

 
2000. 

1 Búcsú egy könyvtárostól / a Németh László Városi Könyvtár dolgozói == 

DV. – jan. 4., p. 4. - (postabontás) 
Nekrológ Majtényiné Túri Katalinról, a Hk igazgatóhelyetteséről. - Ua. Könyvtári levelező/lap. - 

1.sz., p. 16. : ill. 

2 A németeknek köszönhetjük? : a huszonkét éves csendről - Makón / Kasza 

Magdolna == DV. – jan. 14., p. 5. 
Tudósítás Kristó Gyula előadásáról a Mk-ban. 

3 Farkas István atyával : családi körben a családról / M. Surányi Olga == DV. – 

jan. 18., p. 7. 
Tudósítás Csk a jan. 11-i rendezvényéről. 

4 Írók Maroslelén == DV. – jan. 25., p. 11. 
Ocsovszky László és Szenti Tibor jan. 26-án a községi könyvtárban. 

5 Ocsovszky László… == DV. – jan. 26., p. 4. - (hírek) 
Ocsovszky László és Szenti Tibor a maroslelei klubkönyvtárban, jan. 26-án. 

6 A makói Szirbik Miklós Társaság… == DV. – jan. 26., p. 4. - (hírek) 
Összejövetel a Mk-ban jan. 28-án. 
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  7 Kolláth Edit selyemfestő… == DV. – jan. 26., p. 4. - (hírek) 
Kiállítás nyílik jan. 28-án a Mk-ban. 

  8 Tóth Béla köszöntése == DM. – jan. 28., p. 4. 
A ny. könyvtárigazgató köszöntése 75. születésnapján a Sk-ban, jan. 28-án. 

  9 Irodalmi találkozó == DM. – jan. 29., p. 5. 
Terézia Mora németországi író a Sk-ban, jan. 29-én. 

10 Országos könyvtári napok. Közügy-e a könyvtárügy? / Fuchszné Benák 

Katalin == Könyvtári levelező/lap. – 1. sz., p. 1-4. 
A mindszenti városi könyvtárról. 

11 Országos könyvtári napok. Csongrád megyei könyvtári napok / Ménesi 

Lajosné == Könyvtári levelező/lap. – 1. sz., p. 4-7. 

12 Tóth Béla hetvenöt éves / Gyuris György == Szeged. – 1.sz. (jan.), p. 27. : 

ill. 
A Sk ny. igazgatójának köszöntése. 

13 Készül a város honlapja : a csongrádi könyvtárosok várják a költözést / M. J. 

== DV. – febr. 1., p. 7. : ill. 
Szerző: Morzsik János. - Riport a Csk-ról. 

14 Hagyományőrzés == DV. – febr. 1., p. 7. 
Klubfoglalkozás a Csk gyermekkönyvtárában febr. 2-án. 

15 A könyvtár centenáriuma == DM. – febr. 3., p. 4. - (Miről írt a DM? - 25 

éve) 
1875. febr. 2-án nyílt meg az első szegedi nyilvános könyvtár. 

16 A „barkácsember” becsülete : Tóth Béla író a pöffeszkedésről, a 

tudományszagról és az irodalmi fasorról / Panek Sándor == DM. – febr. 4., 

p. 6. : ill. 
A Sk ny. igazgatójának nyilatkozata. 

17 A csongrádi gyermekkönyvtárban… == DV. – febr. 9., p. 5. - (hírek) 
A meseklub foglalkozása febr. 9-én. 

18 A népi vallásosságról == DV. – febr. 15., p. 10. -    (Kékfrankos)  

Barna Gábor előadása febr. 15-én a Csk-ban. 

19 A csongrádi gyermekkönyvtárban… == DV. – febr. 16., p. 4. - (hírek) 
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A hagyományőrző klub rendezvénye febr. 16-án. 

20 Madarászné Bán Bea… == DV. – febr. 16., p. 4. - (hírek) 
Festészeti kiállítás nyílik febr. 18-án a Mk-ban. 

21 Tárlat == DM. – febr. 17., p. 4. 
Fery Antal grafikus emlékkiállítása nyílik a Sk-ban febr. 18-án. 

22 „Szent István, az ember és államférfi”… == DV. – febr. 19., p. 5. - (hírek) 
Kristó Gyula előadása a Szsk-ben febr. 21-én. 

23 Népi vallásosság 1000 éve : miből lett az árvalányhaj és a gyöngyvirág? / 

Várkonyi István == DV. – febr. 22., Csongrád és térsége mell. p. II. 
Tudósítás a febr. 15-i, a Csk-ban tartott Barna Gábor-előadásról. 

24 Ifjúságom városa… == DV. – febr. 24., p. 4. - (hírek) 
Zalányi Sámuel a Mk-ban febr. 25-én, a Szirbik Miklós Társaság rendezvényén. 

25 Grezsa Ferenc… == DV. – febr. 24., p. 4. - (hírek) 
A Vonzások és vallomások c. könyv bemutatója febr. 25-én a Hk-ban. 

26 „Miért van olyan sok vita a Biblia körül?” == DV. – febr. 24., p. 5. - (hírek) 
Reisinger János előadása febr. 24-én a Hk-ban. 

27 Vonzások és vallomások : Grezsa Ferenc-könyvbemutató - Vásárhelyen / 

Korom András == DV. – febr. 28., p. 6. : ill.  
Tudósítás a Hk febr. 25-i rendezvényéről. 

28 Honlap-bemutató == DV. – febr. 29., p. 6. 
Csongrád internetes honlapját mutatja be márc. 1-jén a Csk-ban Molnár József polgármester és 
Horváth Varga Margit könyvtárigazgató. 

29 Továbbképzés Dániában / (mtm) == Könyvtári levelező/lap. – 2. sz., p. 19-

20. : ill. 
Szerző: Molnár T. Mária. - A Csongrád megyei könyvtárosok tapasztalatcsere látogatásáról. 

30 Szerb könyvtár Szegeden / Novacsek Vojnics Kornél == Könyvtári 

levelező/lap. – 2. sz., p. 22-23. 
A Szegedi Szerb Önkörmányzatnál. 

31 A csongrádi internetes honlap… == DV. – márc. 1., p. 5. - (hírek) 
Bemutató márc. 1-jén a Csk-ban. 
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32 Felolvasóülés == DM. – márc. 2., p. 5. 
Márc. 9-én, a Sk-ban. 

33 Kisváros a világhálón : mától működik - www.csongrad.hu / M. Sz. J == 

DV. – márc. 2., p. 6. 
Szerző: Morzsik János. - Tudósítás a márc. 1-jei Csk-beli bemutatóról. 

34 Csapdában a zenekönyvtárak : nem kölcsönöznek CD-t, elmaradnak a 

rendezvények / H. Zs. == DM. – márc. 4., p. 4. : ill. 
Szerző: Hollósi Zsolt. - A Sk zenei és videoszolgáltatásáról. - Ua. DV. - márc. 7., p. 14. : ill. 

35 Lőrincz Mária Magdolna… == DV. – márc. 8., p. 4. - (hírek) 
Festészeti kiállítás nyílik márc. 10-én a Mk-ban. 

36 Szenti Tibor - Szampó és Mirmidó… == DV. – márc. 8., p. 5. - (hírek) 
Könyvbemutató márc. 9-én a Hk-ban, ugyanakkor nyílik Eifert János fotóművész kiállítása. 

37 A jó dán holtig tanul : Csongrád megyei könyvtárosok Koppenhágában / H. 

Zs. == DM. – márc. 9., p. 4. : ill. 
Szerző: Hollósi Zsolt. - Molnár Mária, Csúri Károlyné és Agárdi Lászlóné, a Sk 

munkatársainak nyilatkozata. - Ua. DV. - márc. 10., p. 11. : ill. 

38 Újjáteremtett mítoszok : művészfotó- és könyvbemutató / Korom András == 

DV. – márc. 11., p. 1., 5. : ill. 
Tudósítása a márc. 9-i, Hk-ban rendezett Eifert János-fotókiállítás megnyitásáról és Szenti 

Tibor Szampó és Mirmidó c. kötetének bemutatójáról. 

39 A makói gyermekkönyvtár…. == DV. – márc. 11., p. 5. - (hírek) 
Markos Györgyi néprajzi előadása márc. 13-án. 

40 Ünnepi versmondóverseny… == DV. – márc., 13., p. 5. 
Márc. 14-én, a mindszenti könyvtárban. 

41 Millenniumi rendezvénysorozat... == DV. – márc. 21., p. 5. - (hírek) 
Bácskai Mihályné irodalmi előadása márc. 22-én a Szsk-ban. 

42 Jogtörténeti konferencia == DM. – márc. 21., p. 5. 
Fölolvasóülés Ruszoly József jogászprofesszor 60. születésnapján, márc. 22-én, a Sk-ban. 

43 Diákrajzok a könyvtárban : Makó == DV. – márc. 22., p. 4. 
Márc. 24-én nyílik a Mk gyermekkönyvtárában a kiállítás. 

44 Orvoslás és gyógyítás a Bibliában == DV. – márc. 22., p. 5. - (hírek) 
Reisinger János előadása márc. 23-án a Hk-ban. 

http://www.congrad.hu/
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45 Festő a képben : rajzok a makói gyermekkönyvtárban / F. Cs. == DV. – 

márc. 27., p. 5. 
Szerző: Farkas Csaba. - A Makói Magán-zeneiskola növendékei rajzkiállításának 

megnyitásáról. 

46 Terítőszövés : holnap a gyermekkönyvtárban == DV. – márc. 28., p. 4. 
Márc. 29-én, a Csk gyermekkönyvtárában. 

47 Versben és prózában nemcsak fiatalokhoz == Szegedi extra. – márc. 28., p. 

5. 
Költészet napi rendezvény ápr. 5-én a Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató 
Központban. 

48 A dán demokráciáról == DM. – márc. 30., p. 5. - (hírek) 
Thomas Berntsen előadása a Sk-ban márc. 30-án. 

49 Ifjúságom városa... == DV. – márc. 30., p. 5. - (hírek) 
Kiss Ernő ny. zenetanár a Szirbik Miklós Társaság rendezésében a Mk-ban, márc. 31-én. 

50 Könyvtárak az ezredfordulón : előadás a Somogyiban == DM. – márc. 31., 

p. 6. 
Tudósítás a márc. 30-i továbbképzési napról. 

51 „Varázslatos hely és modern információforrás a könyvtár” : olvasókört (is) 

szeretne Ménesi Lajosné / Ú. I. == Algyői hírmondó. – 3. sz. (márc.), p. 5. 
Riporter: Újszászi Ilona - Beszélgetés az algyői könyvtár vezetőjével. 

52 Amikor megállt az idő : történések (kívül és belül) a szegedi 

gyermekkönyvtár fennállásának 35 éves évfordulóján / Andóczy Balogh 

Éva és Kulcsár Marianna... == Könyvtári levelező/lap. – 3. sz., p. 9-11. 

53 Bologna és Bukarest Szegedért : 1879-es adományok gyűjtőívei a Somogyi-

könyvtárban / Szőkefalví-Nagy Erzsébet == Szeged. – 3. sz. (márc.), p. 6-8. 

: ill. 
Szerző: Csúri Károlyné Szőkefelvi-Nagy Erzsébet. 

54 Ratkai János... == DV. – ápr. 4., p. 4. - (hírek) 
Előadói est ápr. 6-án a Mk-ban. 

55 Visszakapta a rangját : új helyen a tömörkényi könyvtár / Megyesi Orsolya 

== DV. – ápr. 4., Csongrád és térsége mell., p. III. : ill. 

56 Megyesi Zoltán estje == DM. – ápr. 6., p. 5. - (sorokban) 
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Dal- és áriaest a Sk-ban ápr. 6-án. 

57 Szentesen... == DV. – ápr. 10., p. 4. - (hírek) 
Homoki Nagy Mária előadása ápr. 11-én, a Szsk-ban. 

58 Erős Hajna Kata... == DV. – ápr. 12., p. 4. - (hírek) 
Ápr. 14-én nyílik a keramikus iparművész kiállítása a Mk-ban. 

59 Szabadkai jubileum == DM. – ápr. 13., p. 5. - (forrás) 
Emlékülés a Sk-ban ápr. 13-én, a Szabadkai Városi Könyvtárral való együttműködés 25. 

évfordulóján. 

60 Olvasói terek, szabad polcok : új egyetemi könyvtár lesz az Ady téren / 

Keczer Gabriella == DV. – ápr. 13., p. 5. : ill. 
Beszélgetés Mader Béla főigazgatóval. 

61 Húsvéti játszóházat rendeznek... == DV. – ápr. 18., p. 5. - (hírek) 
Ápr. 22-én, a maroslelei klubkönyvtárban. 

62 Tojásfestés == DV. – ápr. 18., Csongrád és térsége mell., p. I. 
Ápr. 19-én a Csk gyermekkönyvtárában. 

63 „Vers-szak-ma” == DM. – ápr. 19., p. 5. 
Tarnai László költő a Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárban ápr. 19-én 

64 A csongrádi városi könyvtárban ma... == DV. – ápr. 22., p. 5. - (hírek) 
A Zsoltárok irodalma című előadássorozat záró koncertjére kerül sor. 

65 A Sóshalmi Olvasókör története == DV. – ápr. 22., p. 8. 
Stifnerné Szenti Csilla könyvének bemutatója a Hk-ban ápr. 28-án 

66 Szegeden könyvtár született : százhúsz éve kelt Somogyi Károly adománya / 

N. E. == DM. – ápr. 26., p. 1., 6. : ill. 
Szerző: Csúri Károlyné Szőkefalvi-Nagy Erzsébet. - A Sk alapításáról. 

67 A Sóshalmi Olvasókör története... == DV. – ápr. 27., p. 4. - (hírek) 
Stifnerné Szenti Csilla könyvének bemutatója a Hk-ban ápr. 28-án. 

68 Tóth Ferenc Apátfalváról írott kötetét mutatják be ma... == DV. – ápr. 28., 

p. 5. - (hírek) 
A Mk-ban. 
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69 Határmenti könyvtári együttműködés : a Szabadkai Városi Könyvtár és a 

szegedi Somogyi-könyvtár kapcsolata / Gyuris György == Szeged. – 4. 

sz.(ápr.), p. 23-25. : ill. 

70 Száztíz év Sóshalmon : kettős könyvpremier Vásárhelyen / Korom András 

== DV. – máj. 2., p. 4., : ill. 
Tudósítás Stifnerné Szenti Csilla A Sóshalmi Olvasókör története c. könyvének ápr. 28-i Hk-
beli bemutatójáról. 

71 A csongrádi városi könyvtárban... == DV. – máj. 3., p. 5. - (hírek) 
Irodalmi est máj. 3-án Gulyás Katalin verseiből. 

72 Könyvadomány Ausztráliából : Maroslelén otthonra találnak a gólyák / F. 

Cs. == DV. – máj. 3., p. 6. 
Szerző: Farkas Csaba. - Az Ausztráliában élő Molnár Zsuzsanna 85 magyar és angol nyelvű 

kötetet ajándékozott az ÁMK keretei között működő könyvtárnak. 

73 Anyák napja, költői módon == DV. – máj. 9., p. 4. 
Irodalmi rendezvény a Hk-ban, máj. 6-án. 

74 Tücsök és Bogár == DM. – máj. 10., p. 6. 
A konzervatórium énekszakos hallgatóinak hangversenye máj. 10-én a Sk-ban. 

75 Professzorok emlékcsarnoka == DM. – máj. 11., p. 6. - (hírek) 
Kiállítás az egyetemi könyvtárban Bárczi Géza, Bay Zoltán és Moór Gyula munkásságáról. 

76 Dr. Molnár Gyula egyetemi tanár természetfotóiból... == DV. – máj. 19., p. 

4. - (hírek) 
Kiállítás nyílt a maroslelei könyvtárban. 

77 Az alkotás nyugodt szigete : művészi függönyök a Bethlen gimnázium  

könyvtárának / Török Anita == DV. – máj. 20., p. 6. : ill. 
Csete Ildikó textilművész ajándéka. 

78 Ifjúságom városa Makó... == DV. – máj. 24., p. 5. - (hírek) 
Szentpéteri István alkotmányjogász a Szirbik Miklós Társaság vendége máj. 26-án, a Mk-ban. 

79 Görgey Szegeden == DM. – máj. 30., p. 5. - (hírek) 
Görgey Gábor író-olvasó találkozója jún. 1-jén a Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtárban. 

80 Könyvtárosok találkoztak == Algyői hírmondó. - 5. sz.(máj.), p. 11. 
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nyugdíjas csoportjának látogatása az algyői 

családi könyvtárban. 
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81 „Alkotó pedagógusok”... == DV. – jún. 1., p. 4. - (hírek) 
Képzőművészeti tárlat nyílik jún. 2-án a Hk-ban. 

82 Író-olvasó találkozót... == DV. – jún. 1. p. 4. - (hírek) 
Tóth Béla a Hk-ban jún. 2-án. 

83 Jegykendőtől — halotti törülközőig : nagyanyáink textíliái Makóról és 

környékéről / F. Cs. == DV. – jún. 1., p. 4. : ill. 
Szerző: Farkas Csaba. - Börcsök Attila magángyűjtő kiállítása a Mk-ban. 

84 A remény emlékei : Csongrád könyvhete mozgalmas / B. Gy. Gy. == DV. – 

jún. 6., Csongrád és térsége mell. p. I. : ill. 
Szerző: Bálint Gyula György. - Tudósítás Végh Alpár Sándor jún. 2-i író-olvasó találkozójáról, 

s Csk-ban. 

85 Szenti Tibor - Betyártörténetek... == DV. – jún. 7., p. 4. - (hírek) 
Könyvbemutató jún. 8-án a Hk-ban. 

86 A csongrádi gyermekkönyvtárban... == DV. – jún. 7., p. 4. - (hírek) 
A hagyományőrző klub foglalkozása jún. 7-én. 

87 Erzsi és a bolgár esernyő : Föl(d) fordulás a makói könyvtárban / Farkas 

Csaba == DV. – jún. 7., p. 4. 
P. Bodzsár Erzsébet könyvének bemutatójáról. 

88 Történetek a betyárokról : megjelent Szenti Tibor új könyve / K. T. == DV. 

– jún. 10., p. 6. : ill. 
Szerző: Kandó Tamás. - Tudósítás a jún. 8-án a Hk-ban rendezett könyvbemutatóról. 

89 A csongrádi gyermekkönyvtárban... == DV. – jún. 13., p. 14. - (hírek) 
A meseklub foglalkozása jún. 14-én. 

90 Német diákok Makón : Európa 2000 kiállítás a könyvtárban / F. Cs.== DV. 

– jún. 16., p. 1., 6. : ill. 
Szerző: Farkas Csaba. - Kiállítás nyílt a Mk-ban Elzász-Lotaringiáról. 

91 Pénteken 17 órakor nyílik... == DV. – jún. 16., p. 5. - (hírek) 
Csöregh Éva festőművész tárlata a Szsk-ban.. 

92 Vakáció a gyermekkönyvtárban == DV. – jún. 20., Csongrád és térsége 

mell., p. II. 
Rendezvények a Csk gyermekkönyvtárában. 
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93 Hencz Aurél halálára / Ruszoly József == DM. – jún. 22., p. 7. 
Nekrológ az Egyetemi Könyvtár ny. osztályvezetőjéről. 

 94 Mártély monográfiában : könyvpremier Vásárhelyen / Korom András == 

DV. – jún. 23., p. 6. : ill. 
Tudósítás a Hk-beli jún. 21-i könyvbemutatóról. 

 95 Elhunyt Vörös Mihály : nekrológ / Dömötör János == DV. – jún. 23., p. 13. 
Jún. 3-án elhunyt a Hk 1913. okt. 9-én született ny. igazgatója. 

 96 Üzleti oktatás Szegeden == DM. – jún. 28., p. 1. 
A szegedi HCA Nemzetközi Üzleti Oktató Központ szakkönyveket ajándékozott a Sk-nak. 

 97 Irodalom az ezredfordulón : megyei könyvtáros-találkozó Apátfalván == 

DV. – jún. 28., p. 4. 
Előzetes a Csongrád megyei könyvtárosok 28. találkozójáról. 

 98 Pokonándy Zsuzsa == DV. – jún. 30., p. 4. - (hírek) 
Üvegfestészeti kiállítás nyílik júl. 3-én a Mk-ban. 

 99 Rimbaud helyett Rambo? / F. Cs. == DV. – jún. 30., p. 4. 
Szerző: Farkas Csaba. - Jegyzet a Csongrád megyei könyvtárosok 28. találkozójáról. 

100 Az ötvenéves bibliotéka : megyei könyvtáros-találkozó Apátfalván / Farkas 

Csaba == DV. – jún. 30., p. 4. : ill. 
Tudósítás a jún. 29-i 28. Csongrád megyei könyvtáros-találkozóról. 

101 Adatbank == Tápai hírlevél. – jún., p. 4. 
Közhasznú információk számítógépes adatbázisának létrehozását tervezi a Sk tápai 
fiókkönyvtára. 

102 Tápai könyvtár hírei / Molnár Mária, Retek Erika == Tápai hírlevél. – jún., 

p. 6. 

103 Festik a könyvtár kölcsönző terét / T. A. == DV. – júl. 1., p. 6. : ill. 
Szerző: Török Anita. - Zárva tart a Hk kölcsönző részlege júl. 10-től aug. 6-ig. 

104 Vakáció a könyvtárban == DV. – júl. 4., p. 6. 
Rendezvények a Csk gyermekkönyvtárában. 

 

105 Dr. Rozsnyai Jenő / Anderle Ádám == DM. – júl. 6., p. 11. 
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Nekrológ a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztikai Tanszékének könyvtárosáról. 

106 Vakáció a gyermekkönyvtárban == DV. – júl. 11., Csongrád és térsége 

mell., p. I. 
Nyári programok a Csk gyermekkönyvtárában. 

107 Kiállítás, üvegképekből : Pokonándy Zsuzsa munkái Makón == DV. – júl. 

12., p. 4. : ill. 
Szerző: Bakos András. - Tudósítás a Mk-ban nyílt kiállításról. 

108 Teleházak és telekunyhók : Nagymágocson alakult meg a dél-alföldi 

tagozat / Balázsi Irén == DV. – júl. 14., p. 1., 5. : ill. 
Tudósítás a községi könyvtárban rendezett júl. 13-i konferenciáról. 

109 Könyvritkaságok == DV. – júl. 21., p. 4. 
Kiállítás nyílt a Sk-ban Magyarország és a nagyvilág címmel. 

110 Mögöttük az özönvíz : megúszta szárazon a makói könyvtár / Dajcsók Edit 

== DV. – júl. 21., p. 7. 
Befejeződött a tető újraszigetelése. 

111 Könyvritkaságok Bonfinitől Dugonicsig : millenniumi kiállítás a Somogyi-

könyvtárban / Panek József == DM. – júl. 24., p. 7. : ill. 
Magyarország és a nagyvilág címmel. - Ua. DV. - júl. 25., p. 13. : ill. 

112 Vakáció a gyermekkönyvtárban == DV. – júl. 25., Csongrád és térsége 

mell., p. II. 
Rendezvények a Csk gyermekkönyvtárában. 

113 Olvasótáborból ifjúsági tábor == DM. – júl. 27., p. 5. - (hírek) 
Júl. 28-a és aug. 6-a között rendezi a Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár. 

114 Irodalmi műhely == DV. – aug. 1., p. 5. 
Bálint Gyula György újságíró aug. 2-én a Csk-ban. 

115 Vakáció a könyvtárban == DV. – aug. 8., Csongrád és térsége mell., p. I. 
Gyermekprogramok a Csk gyermekkönyvtárában. 

116 Millenniumi konferencia a X-XI. századi Körös-Maros-Tisza régióról == 

DV. – aug. 8., Csongrád és térsége mell., p. II. 
Előzetes a Csk rendezte aug. 9-i történészi konferenciáról a városháza dísztermében. 
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117 Megidézték a honfoglalást : millenniumi konferencia Csongrádon / B. Gy. 

Gy. == DV. – aug. 10., p. 4. : ill. 
Szerző: Bálint Gyula György. - Tudósítás a Csk és a Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete szervezésében aug. 9-én tartott történész konferenciáról. 

118 Faluterminál Fábiánban / Révész János == DV. – aug. 14., p. 5. 
Teleházat avattak a fábiánsebestyéni könyvtárban. 

119 A honfoglalás megidézése Csongrádon / B. Gy. Gy. == DV. – aug. 15., p. 

6. 
Szerző: Bálint Gyula György. - Tudósítás a könyvtárosok konferenciájáról. 

120 Emlékoszlop Somogyi Károlynak : szülővárosában, Tiszaföldvárott == 

DM. – aug. 19., p. 1. 
Ua. DV. - aug. 21., p. 5. 

121 Vakáció a könyvtárban == DV. – aug. 22., Csongrád és térsége mell., p. I. 
A Csk gyermekkönyvtárának rendezvénye. 

122 A Marosvidék című új, makói kulturális folyóiratot mutatják be... == DV. – 

aug. 23., p. 5. - (hírek) 
Aug. 25-én a Mk-ban, a Szirbik Miklós Társaság rendezvényén. 

123 Hagyományőrző gyermekek : kézműves-alkotások a makói könyvtárban / 

F. Cs. == DV. – aug. 31., p. 4. 
Szerző: Farkas Csaba. - Kiállítás nyílt aug. 30-én az V. népi kézműves alkotótáborban 

készült munkákból. 

124 Csanádpalota áldoz a kultúrára : könyvtár - művelődési ház - emlékpark / 

Farkas Csaba == DV. – szept. 2., p. 6. : ill. 
Riport a községi könyvtárról is. 

125 Mikor költözik a könyvtár? == DV. – szept. 5., Csongrád és térsége mell. 

p. III. 
Molnár József polgármester nyilatkozata a Csk-ról. 

126 Árpád népe... == DV. – szept. 6., p. 5. - (hírek) 
Vörös Gabriella régészeti előadása szept. 7-én a Szsk-ban. 

127 „Vers-szak-ma” == DV. – szept. 6., p. 5. 
Takács Tibor Szülővárosom, szép Szeged c. kötetének bemutatója a Dél-alföldi Bibliotéka 

Könyvtárban szept. 6-án. 
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128 Ősz a gyermekkönyvtárban : csongrádi ifjak figyelmébe == DV. – szept. 

7., p. 4. 
A Csk gyermekkönyvtárának szeptemberi rendezvényei. 

129 Népszerűbb a csongrádi könyvtár == DV. – szept. 11., p. 4. 
A Csk-ról. 

130 Meseklub a gyermekkönyvtárban == DV. – szept. 12., p. 5. 
Szept. 13-én a Csk gyermekkönyvtárában. 

131 Móra Ferencnél == DM. – szept. 13., p. 4. - (Miről írt a DM? 75 éve) 
Az 1925-ben közölt riport részlete. 

132 A maroslelei községi könyvtárban... == DV. – szept. 13., p. 5. - (hírek) 
A Csongrád Megyei Munkáért Alapítvány tájékoztatója szept. 13-án. 

133 Emlékoszlop Somogyi Károlynak == Új ember. - szept. 17., p. 16. : ill. 
A Sk alapítójának emlékoszlopát szülővárosában, Tiszaföldváron avatta föl Csúri Károlyné, 
a Sk osztályvezetője. 

134 Német könyvek a Somogyinak : tízezer márkás adomány a Goethe 

Intézettől / H. Zs. == DM. – szept. 19., p. 5. : ill. 
Szerző: Hollósi Zsolt. - Bozsó Katalin nyilatkozata a Sk német részlegéről. 

135 Bach-emlékkoncert == DM. – szept. 20., p. 5.- (forrás) 
Szept. 20-án a Sk-ban. 

136 Medárd lépcsőjén == DV. – szept. 25., p. 1. 
Jámborné Balog Tünde könyvének bemutatója a Hk-ban szept. 26-án. 

137 Fiókkönyvtárak számítógépes háttér nélkül / L. G. === Szegedi extra. - 

szept. 26., p. 7. 
Szerző: Lévay Gizella. - Molnár Mária osztályvezető nyilatkozata a Sk fiókkönyvtárairól. 

138 Medárd lépcsőjén : Jámborné Balogh Tünde könyvbemutatója Vásárhelyen 

/ Korom András == DV. – szept. 29., p. 1., 4. : ill. 
Tudósítás a Hk szept. 26-i rendezvényéről. 

139 „Az olvasás éve”... == DV. – szept. 29., p. 5. - (hírek) 
A mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtárban. 

140 Vers-szak-ma == DM. – szept. 30., p. 6. - (sorokban) 
Koliger Károly Az élet a kalap c. könyvének bemutatója a Dél-alföldi Bibliotéka 

Könyvtárban okt. 4-én. 
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141 Pályázatok, gyerekeknek ;  Saját meseszínpadunk lesz? ; Testvérünk 

ünnepe ; Alakul az olvasókör / könyvtárosok === Algyői hírmondó. – 8. 

sz.(szept.), p. 5. 
Az algyői községi könyvtár hírei. 

142 „Cím” az olvasóknak / könyvtárosok === Algyői hírmondó. – 8. 

sz.(szept.), p. 7. 
Pályázatot hirdet az algyői könyvtár, a Millenniumi év olvasója és az Olvasó család cím 

elnyerésére. 

143 A mienk - „pályázó könyvtár” / könyvtárosok === Algyői hírmondó. – 8. 

sz.(szept.), p. 7. 
Az algyői községi könyvtárról. 

144 Ponyvaregényekből ismerkedett meg a betűkkel : leghűségesebb olvasóit  

köszönti a mindszenti könyvtár == DV. – okt. 2., p. 4. 

145 Góg János költői estje == DV. – okt.  3., Csongrád és térsége mell., p. I. 
A Csk-ban, okt. 4-én 

146 Ötven év a katedrán : könyvbemutató Vásárhelyen == DV. – okt. 4., p. 1. 
Ormos Ferenc könyvének bemutatója a Hk-ban okt. 5-én. 

147 Könyvtárosok és a TeIR == DM. – okt. 6., p. 9. 
A megye könyvtárosainak találkozója okt. 2-án a Mk-ban. - Ua. DV. - okt. 6., p. 5. 

148 Nádpálca és szerelem : ötvenéves pedagógiai pálya emlékeiről a vásárhelyi 

könyvtárban / T. A. == DV. – okt. 7., p. 6. : ill. 
Szerző: Török Anita. - Tudósítás Ormos Ferenc Ötven év a katedrán c. könyvének okt. 5-i 
bemutatójáról. 

149 Ásatások hangulatát idézi : fest is a mindszenti restaurátor / Török Anita 

== DV. – okt. 10., p. 1., 4. : ill. 
Szabó János festménykiállítása a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtárban. 

150 Meseklub == DV. – okt. 10., p. 6. 
A Csk gyermekkönyvtárban okt. 11-én. 

151 Árnyékbokszoló == DM. – okt. 12., p. 6. 
Inka Parei felolvasóestje okt. 13-én a Sk-ban. 

152 A boldogság útja... == DV. – okt. 13., p. 5. - (hírek) 
Előadás okt. 16-án a Mk-ban a Bibliaiskolák Közössége szervezésében. 
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153 Nagy Istvánné gobelinjeiből... == DV. – okt. 14., p. 4. - (hírek) 
Kiállítás nyílik okt. 20-én a Mk-ban. 

154 Óvodások hete == DV. – okt. 14., p. 11. 
A Hk gyermekkönyvtárában okt. 18-24-ig. 

155 Nyílt nap a Somogyiban == DM. – okt. 19., p. 10. - (sorokban) 
Okt. 19-én. 

156 Könyvtári nap a Somogyiban == DV. – okt. 19., p. 6. 

157 A rákról a könyvtárban == DV. – okt. 31., Csongrád és térsége mell. p. I. 
Molnár József akadémikus a Csk-ban okt. 31-én a Közéleti beszélgetések c. 
rendezvénysorozat keretében. 

158 A Somogyi Könyvtár könyvei == DM. – nov. 3., p. 4. - (miről írt a DM? 

50 éve) 
1950 októberében 250 új könyvet szerzett be a Sk. - A DM egykori cikkének újraközlése. 

 

159 A maroslelei könyvtárban... == DV. – nov. 3., p. 5. - (hírek) 
A Szépségsuli első foglalkozása nov. 3-án lesz. 

160 Autóscentenárium / K. F. == DM. – nov. 4., p. 1. 
Szerző: Kisimre Ferenc. - Kórász Lászlót, a Magyar Autóklub dél-alföldi igazgatóját 

fogadták a Sk-ban nov. 3-én. - Ua. DV. – nov. 5., p. 1. 

161 Kiállítás a maroslelei könyvtárban... == DV. – nov. 13., p. 5. - (hírek) 
Mónus Szilvia festészeti kiállítása nov. 16-én nyílik. 

162 Csongrádi meseklubban == DV. – nov. 14., p. 5. - (hírek) 
Foglalkozás a Csk gyermekkönyvtárában nov. 15-én. 

163 Selyemfestmények tárlata == DV. – nov. 15., p. 4. - (hírek) 
Kolláth Edit kiállítása nov. 17-én nyílik a szentesi gyermekkönyvtárban. 

164 Sikeres fábiáni pályázatok == DV. – nov. 15., p. 4. - (hírek) 
Kétszázezer forintot nyert informatikai fejlesztésre a fábiánsebestyéni községi könyvtár. 

165 Gráma István festőművész... == DV. – nov. 15., p. 5. - (hírek) 
Kiállítása nov. 17-én nyílik a Mk-ban. 
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166 Könyvtáros találkozó == DV. – nov. 16., p. 4. - (miről írt a DV? 25 éve) 
Napjaink elárult vagy elárvult könyvtárai címmel rendeztek konferenciát Szentesen 1990-

ben. 

167 H. C. Andersen címmel kiállítás nyílik... == DM. – nov. 17., p. 4. - 

(mozaik) 
A Sk északvárosi fiókkönyvtárában nov. 17-ém 

168 Espersit János bibliotékája : könyvbemutató a könyvtárban / B. K. A. == 

DV. – nov. 18., p. 17. : ill. 
Szerző: Korom András . - Tudósítás Kőszegfalvi Ferenc és Borus Gábor Espersit János és 
könyvei c. kötetének nov. 17-i Hk-beli bemutatójáról. 

169 A csongrádi gyermekkönyvtárban == DV. – nov. 20., p. 4. - (hírek) 
Nov. 21-én Nagy Vera népművészeti előadása, nov. 22-én pedig a hagyományőrző klub 
foglalkozása lesz. 

170 A kiküszöbölhető Gonosz : Gráma István festményei a makói könyvtárban 

/ Farkas Csaba == DV. – nov. 20., p. 6. : ill. 
Kiállítási kritika. 

171 A Béketelepi fiókkönyvtár jubileumi ünnepségét... == DM. – nov. 21., p. 7. 
Nov. 23-én rendezik az intézmény megalakulásának 45. évfordulóján. 

172 Csillag téri fiókkönyvtárban... == DM. – nov. 21. p. 9. 
Baráti körének vendége Sipos István ultamaratonista nov. 28-án. 

173 Az Északvárosi fiókkönyvtárban... == DM. – nov. 21., p. 9. 
Kamarás István műsora nov. 23-án. 

174 Ünnepi gyermekkönyvhét == DV. – nov. 21., p. 5. - (hírek) 
Nov. 22-től dec. 5-ig a Hk-ban. 

175 Dorozsmai esték == DM. – nov. 22., p. 5. 
A Sk dorozsmai fiókkönyvtára rendezvénysorozatának vendége Eördögh István történész. 

176 Maroslele monográfiájáról, Makón == DV. – nov. 23., p. 5. - (hírek) 
Halmágyi Pál, Rozsnyai János és Süli Attila Maroslele község monográfiája c. kötetének 
bemutatója a Szirbik Miklós Társaság szervezésében a Mk-ban nov. 24-én. 

177 Politizál-e a politológus? == DV. – nov. 23., p. 15. 
Tudósítás a nov. 21-én a Csk-ban tartott Közéleti beszélgetések rendezvénysorozat estjéről, 
ahol Kovács László politológus volt a vendég. 
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178 Ünnepi gyermekkönyvhét == DM. – nov. 26., p. 9. 
Gyermekrajz-kiállítás nyílik nov. 27-én a Hk-ban. 

179 Gyerek, felnőtt, egy könyvtárban : Balástya bibliotékája - a 

bakelitkorongok magányossága / Nyilas Péter == DM. – nov. 27., p. 4. : 

ill. 
Riport. 

180 Kisteleki születésnapján == DM. – nov. 28., p. 6. 
Kiosztották a Sk-ban nov. 25-én, Kisteleki Ede születésének 139. évfordulóján a Kisteleki-

pályázat díját. 

181 „Az érintés a gyengén látó számára a látást jelenti” : tapintható tárlat a 

szegedi Hangoskönyvtárban / Sarnyai Tibor == DM. – nov. 28., p. 7. : ill. 
Néprajzi kiállítás nyílt nov. 24-én a vakok és gyengénlátok számára. 

182 A Csillag téri fiókkönyvtárban == DM. – nov. 28., p. 8. - (hírek) 
Sipos István ultramaratonista élménybeszámolója nov. 28-án a könyvtár baráti körének 

rendezvényén. 

183 Hagyományőrzés a gyermekkönyvtárban == DV. – nov. 29., p. 5. - (hírek) 
A hagyományőrző klub foglalkozása nov. 29-én a Csk gyermekkönyvtárában. 

184 Gyermekkönyvhét == DM. – nov. 30., p. 4. 
Az algyői könyvtárban dec. 1-től 6-ig. 

185 Naprakészen Nagy-Britanniáról : a British Council információi a 

Somogyiban / Hollósi Zsolt == DV. – nov. 30., p. 15. : ill. 
Szerdahelyi Péterné nyilatkozata. - Ua. DM. - dec. 7., p. 4. : ill. 

186 Zenei könyvtárosok tanácskozása Szegeden / (-y -y) == Könyv, könyvtár, 

könyvtáros. - 11. sz. (nov.), p. 53-54. (Konferenciák) 
Szerző: Pogány György. - Szept. 28-29-én a Sk és a Csongrád Megyei Könyvtárosok 
Szervezete rendezésében. 

187 Maroslele - rajzok, grafikák, festmények == DV. – dec. 5., p. 9. - (hírek) 
Frankó Tamás kiállítása nyílik dec. 7-én a községi könyvtár kamaratermében. 

188 Örökségünk == DV. – dec. 7., p. 4. - (hírek) 
Könyv- és cd-bemutató dec. 8-án a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtárban. 

189 Téli népszokások == DV. – dec. 12., p. 5. - (hírek) 
Zsíros Katalin előadása dec. 13-án a Szsk-ben. 
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190 Meseklub Csongrádon == DV. – dec. 12., Csongrád és térsége mell., p. I. - 

(hírek) 
Dec. 13-én, a gyermekkönyvtárban. 

191 A centrumban maradnak : több mint ígéret, a könyvtár jövőre költözik / 

Bálint Gyula György == DV. – dec. 12., Csongrád és térsége mell., p. II. 

I. ill. 
Horváth Varga Margit igazgató nyilatkozata a Csk költözéséről. 

192 Bíbó Lajos-emlékest == DV. – dec. 13., p. 5. : ill. - (hírek) 
Dec. 14-én a Hk-ban 

193 Makói kapuk, falinaptáron == DV. – dec. 13., p. 5. : ill. - (hírek) 
Karsai Ildikó grafikus Kapuk 2001 c. falinaptárának bemutatója dec. 15-én a Mk-ban. 

194 Játszóház Maroslelén == DV. – dec. 14., p. 5. - (hírek) 
Dec. 14-én a községi könyvtárban. 

195 Baba bácsi lakatlan szigete : a derűs gyermeki világ rezdülései Vásárhelyen 

/ Török Anita == DV. – dec. 16., p. 17. : ill. 
Tudósítás a dec. 14-én, Bíbó Lajos író születésének 110. évfordulóján a Hk-ban tartott 

megemlékezésről. 

196 Irodalmi est Csongrádon == DV. – dec. 18., p. 5. 
Wass Albert verseit Pozsár Ferenc adja elő dec. 18-án, a Csk-ban. 

197 Őslényekről a gyermekkönyvtárban == DV. – dec. 19., p. 6. - (hírek) 
Szónoky Miklós paleontológus előadása a Csk gyermekkönyvtárában. 

198 SMS : Westel-üzenet == DV. – dec. 20., p. 4. 
Játszóházi foglalkozások a Mk gyermekkönyvtárában dec. 22-én és 29-én. 

199 Rajzkiállítás == DV. – dec. 20. p. 5.- (hírek) 
Millenniumi karácsony címmel nyílik a Mk-ban dec. 22-én. 

200 Angyalkészítés Csongrádon == DV. – dec. 20. p. 5. - (hírek) 
A Csk gyermekkönyvtára hagyományőrző klubjának foglalkozása dec. 20.-án. 

201 Könyvtárak a dolgozóknak == DV. – dec. 27., p. 4. - (miről írt a DV? 50 

éve) 
A makói körzeti könyvtár alapkönyvtárakat telepít a makói és szegedi járás községeibe. - A 

Viharsarok c. lap 1950. évi cikkének kivonatos újraközlése. 
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202 Pályázat, máltais szervezésben : gyermekrajzok a karácsonyról, Makón == 

DV. – dec. 28., p. 6. : ill. 
Kiállítás a Mk-ban. 

 

 

Mutató az Írások könyvtárainkról 2000. évfolyamához 

 

Mutatónkban egyetlen betűrendben közöljük a személy- és földrajzi, valamint a testületi 

neveket és a tárgyszavakat. A rendezvény- és folyóirat-címeket dőlt betűkkel jelezzük. 

A mutató a tételszámra utal. A dőlten szedett tételszám az illető személyről szóló írást 

jelzi. A mutatóban használt jelek föloldása: = l. ott;  l. még. 
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Andersen, Hans Christian  167 
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Apátfalva  97  100 
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B. Gy. Gy. = Bálint Gyula György 

B. K. A. = Korom András 

Bach, Johann Sebastian  135 

Bácskai Mihályné  41 

Bakos András  107 

Balástya  179 

Balázsi Irén  108 

Bálint Gyula György  84  114  117  119  191 

Balog Tünde, Jámborné  136  138 

Balogh Éva = Andóczy Balogh Éva 

Bán Bea, Madarászné  20 

Bárczi Géza  75 

Barna Gábor  18  23 

Bay Zoltán  75 

Benák Katalin, Fuchszné  10 

Berntsen, Thomas  48 

Bethlen Gábor Református Gimnázium (Hódmezővásárhely)  77 

Bibó Lajos  192  195 

Bodzsár Erzsébet, P.  87 

Borus Gábor  168 

Bozsó Katalin  134 
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Börcsök Attila  83 

British Council  185 

 

Csanádpalota  124 

Csete Ildikó  77 

Csongrád = Városi Könyvtár és Informatikai Központ 

Csongrád megyei könyvtári napok  11 

Csongrád megyei könyvtárosok 28. találkozója  97  99  100 
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 előadás  197 
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 kézműves foglalkozás  46  62 

 klubfoglalkozás  14 

 meseklub  17  89  130  150  162  190 

Csöregh Éva  91 

Csúri Károlyné Szőkefalvi-Nagy Erzsébet  37  53  66  133 

 

Dajcsók Edit  110 

Dánia  29  37 

Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár (Szeged)  47  63  79  113  127  140 

Délmagyarország [hírlap]  15  131  158 

Délvilág [hírlap]  166  201 

dokumentumkiállítások  75  90 

Dorozsmai esték [rendezvénysorozat]  175 

Dömötör János  95 

 

Eifert János  36  38 
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 Szeged  48 
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Eördögh István  175 

Erős Hajna Kata  58 

 

F. Cs. = Farkas Csaba 

Fábiánsebestyén  118  164 
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Farkas István  3 

felolvasóülések  32  42 
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Fery Antal  21 

fiókkönyvtárak Szegeden  137 

 Béketelep  171 

 Csillag tér  172  182 

 Északváros  167  173 

 Hangoskönyvtár  181 

 Kiskundorozsma  175 

 Tápé 101  102 

fotókiállítások 

 Hódmezővásárhely  36  38 

 Maroslele  76 

Frankó Tamás  187 
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Szentes  163 
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Gyuris György  12  69 

 

H. Zs. = Hollósi Zsolt 

Hajna Kata = Erős Hajna Kata 

Halmágyi Pál  176 
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Hencz Aurél  93 
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Könyvtár 
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Homoki Nagy Mária  57 
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 Hódmezővásárhely  73  192  195 



169 

 

  író-olvasó találkozók 

író-olvasó találkozók 

 Csongrád  84 
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 Maroslele  4  5 

 Szeged  9  63  79  151 
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K. F. = Kisimre Ferenc 

K. T. = Kandó Tamás 

Kamarás István  173 

Kandó Tamás  88 
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Kasza Magdolna  2 

Keczer Gabriella  60 
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Kisteleki Ede  180 
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Koliger Károly  140 

Kolláth Edit  7  163 

konferenciák = tanácskozások 

Kórász László  160 

Korom András  27  70  94  138  168 

Kovács Lászó  177 

költészet napja  47 

könyvajándékok  72  96  134 

könyvbemutatók 
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 Makó  68  87  176  193 

 Mindszent  188 

 Szeged  127  140 

könyvkiállítás  109  111 

könyvtárak együttműködése  59  69 

könyvtárfejlesztés  1950-ben  201 
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könyvtári nap  156 
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könyvtárköltözés  13  125  191 
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könyvtáros-továbbképzés  50 

Körös-Maros-Tisza régió  116 

Kőszegfalvi Ferenc  168 

Közéleti beszélgetések [rendezvénysorozat]  157  177 

közhasznú információk  101 

községi könyvtárak = Algyő; Apátfalva; Balástya; Csanádpalota; Fábiánsebestyén; 

Maroslele; Nagymágocs; Tömörkény 

Kristó Gyula  2  22 

Kulcsár Marianna  52 

 

L. G. = Lévay Gizella 

Lévay Gizella  137 

Lőrincz Mária Magdolna  35 

 

M. J. = Morzsik János 

M. Surányi Olga  3 

M. Sz. J. = Morzsik János 

Madarászné Bán Bea  20 

Mader Béla  60 

Magyar Autóklub  160 

Magyarország és a nagyvilág [könyvkiállítás]  109  111 

Majtényiné Túri Katalin  1 

Makó = József Attila Városi Könyvtár; makói körzeti könyvtár; Makói Magán-

zeneiskola 
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makói körzeti könyvtár  201 

Makói Magán-zeneiskola  45 

Markos Györgyi  39 

Maroslele  72  132  159 

 író-olvasó találkozók  4  5 

 játszóház  61  194 

 kiállítások  76  161  187 

Marosvidék  [folyóirat]  122 

Megyesi Orsolya  55 

Megyesi Zoltán  56 

Ménesi Lajosné  11  51 
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Mindszent = Keller Lajos Városi Könyvtár 

Molnár Gyula  76 

Molnár József (akadémikus)  157 
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Molnár T. Mária = Molnár Mária 
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Moór Gyula  75 
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Vörös Gabriella  126 

Vörös Mihály  95 

 

Wass Albert  196 

 

(-y -y) = Pogány György 

 

Zalányi Sámuel  24  

zenei könyvtárosok  186 

zenei rendezvények 

 Csongrád  64 

 Szeged  56  74  135 

Zsíros Katalin  189 

 

Írások könyvtárainkról 
 

Rövidítések 
Csk = Csemegi Károly Városi Könyvtár (Csongrád) 
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DM  = Délmagyarország 

DV  = Délvilág 

Hk  = Németh László Városi Könyvtár 

      (Hódmezővásárhely) 

Mk  = József Attila Városi Könyvtár (Makó) 

Sk  = Somogyi-könyvtár (Szeged) 

Szsk  = Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 

 

 
2001. 

1 Számítógépes kölcsönzés a Somogyiban : gyorsabb könyvforgást ígér a 

Corvina-rendszer / Hollósi Zsolt == DM. – jan. 4., p. 7. : ill. 

2 Irodalmi Műhely == DV. – jan. 9., p. 7. - (hírek) 
Várkonyi István a Csk-ban jan. 10-én. 

3 A jó könyvtár == DV. – jan. 11., p. 4. - (miről írt a DV? 50 éve) 
A Viharsarok 1951. évi cikke a szegvári népkönyvtárról. 

4 Csala Károly tárlata == DM. – jan. 12., p. 11. - (forrás) 
Bodor Zoltán nyitja meg a grafikai kiállítást a Sk-ban, jan. 12-én. 

5 Kiállítás Maroslelén == DV. – jan. 12., p. 5. - (hírek) 
Angyal Alpár faesztergályos kiállítása nyílik jan. 18-án a községi könyvtár kamaratermében. 

6 Csala Károly tárlata : könyvillusztrációk, reklámgrafikák a Somogyiban == 

DM. – jan. 13., p. 5. : ill. 
Tudósítás a jan. 12-i megnyitóról. – Ua. DV. - jan. 15., p. 6. : ill. 

7 Bayer Zsolt szerzői estje Vásárhelyen == DV. – jan. 16., p. 5. - (hírek) 
Az író, újságíró jan. 17-én a Hk-ban. 

8 Informatika és közművelődés == DV. – jan. 17., p. 3. 
A megyeházán jan. 18-án rendezett konferencia egyik szervezője a Csongrád Megyei 

Könyvtárosok Egyesülete. 

9 Iskoláknak is adományoztak : „kincsesbánya” a makói könyvtárban / 

Farkas Csaba == DV. – jan. 17., p. 4. : ill. 
Az állományból törölt könyvek hasznosítása. 
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10 Olvasás öröméről : magyar kultúra napja Mindszenten == DV. – jan. 18., 

p. 5. 
Pályázati eredményhirdetés és Annus József író-olvasó találkozója a Keller Lajos Városi 

Könyvtárban jan. 19-én. 

11 A forradalom különös jele : Bayer Zsolt szerzői estje Vásárhelyen / Korom 

András == DV. – jan. 19., p. 1., 8. : ill. 
Tudósítás a Hk jan. 17-i rendezvényéről. 

12 Kalendáriumkalauz a könyvtárban : csillagkeresztes dámáktól a cselédbér 

tarifáig / Lévay Gizella == DM. – jan. 20., Stefánia mell. p. IV. : ill. 
Csúri Károlyné a Sk kalendárium gyűjteményéről. – Ua. DV. - jan. 20., Stefánia mell. p. IV. 

: ill. 

13 Számítógépen regényt olvasni? : hazajött Vásárhelyről a szentesi könyvtár 

új igazgatója / Balázsi Irén == DV. – jan. 20., p. 4. : ill. 
G. Szabó Lenke nyilatkozata. 

14 Szellemi kalandok családoknak : olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk 

együtt! == DM. – jan. 22., p. 6. 
A Sk gyermekkönyvtárának pályázati fölhívása. – Ua. DV. – jan. 22., p. 6. 

15 Maroslelei bemutató == DV. – jan. 24., p. 4. 
Farkas Csaba Yasmina belém olvas c. könyvének premierje a klubkönyvtárban, jan. 25-én. 

16 A fényadásról == DV. – jan. 24., p. 5. (hírek) 
Előadássorozat kezdődik jan. 24-én a maroslelei klubkönyvtárban. 

17 Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt! == DM. – jan. 27., p. 6. 
A Sk gyermekkönyvtára pályázata első fordulójának feladatai. – Ua. DV. – jan. 27., p. 4. 

18 Könyvbemutató Maroslelén == DV. – jan. 27., p. 11. 
Tudósítás Farkas Csaba Yasmina belém olvas c. könyvének jan. 25-i klubkönyvtári 
bemutatójáról. 

19 A Kisteleki Ede Alapítvány fölhívása == DM. – jan. 30., p. 5. 
A Sk által kezelt alapítvány pályázata helyismereti dolgozatok készítésére. – Ua. rövidítve: 
Irodalmi pályázat Szegedről == M nemzet. - febr. 12., p. 13. 

20 Meseklub Csongrádon == DV. – jan. 30., p. 6. - (hírek) 
Jan. 31-én a Csk gyermekkönyvtárában. 

21 Millenniumi előadás == DV. – febr. 7., p. 4. - (hírek) 
Medgyesi István előadása a Szsk-ban, febr. 8-án. 
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22 Ruszka-est == DV. – febr. 7., p. 5. - (hírek) 
Ruszka Barna írásaiból összeállított irodalmi estet rendez a Csk, febr. 7-én. 

23 Sajtótörténeti kiállítás Makón == DV. – febr. 9., p. 5. - (hírek) 
Sipos István magángyűjteményéből, a Mk-ban nyílik febr. 9-én. 

24 „Azt írta az újság... anno!” : sajtótörténeti kiállítás a makói könyvtárban / 

F. Cs. == DV. – febr. 10., Stefánia mell. p. III. : ill. 
Szerző: Farkas Csaba. – Tudósítás a febr. 9-i kiállítási megnyitóról. 

25 Meseklub Csongrádon == DV. – febr. 13., p. 6. - (hírek) 
A Csk gyermekkönyvtárában, febr. 14-én. 

26 Előadás-sorozat Felgyőn == DV. – febr. 13., p. 6. - (hírek) 
Ornyik Sándor csongrádi lótenyésztő előadása a községi könyvtárban febr. 17-én. 

27 Könyvtárakról a kávéházban == DM. – febr. 14., p. 5. - (hírek) 
Varga András előadása a szegedi egyházi könyvtárakról a Millenniumi kávéházban febr. 14-
én. 

28 Bordányi olvasópályázat == DM. – febr. 15., p. 8. 
A községi könyvtár „Olvasni jó!” címmel hirdet pályázatot. 

29 Határok nélkül - franciául : az Amis Sans Frontieres könyvei a 

Somogyiban / Hollósi Zsolt == DM. – febr. 15., p. 9. : ill. 
Értékes francia könyvajándékot kapott a Sk. - Ua. DV. - febr. 15., p. 8. : ill. 

30 Fórum a főtérről == DV. – febr. 19., p. 4. - (hírek) 
Pályázati tervek kiállítása és lakossági fórum a szentesi Kossuth tér rendezéséről febr. 21-én 
a Szsk-ban. 

31 Vetélkedősorozat : a Vasorrú bába konyhája == DM. – febr. 20., A Torony 

alatt mell. p. I. 
Március-áprilisban a Sk fiókkönyvtáraiban. 

32 Négy helytörténeti füzet == DV. – febr. 21., p. 4. - (hírek) 
A Szirbik Miklós Társaság kiadvány-ismertetője a Mk-ban febr. 23-én. 

33 SMS Westel - üzenet == DV. – febr. 21., p. 4. 
A Kossuth tér rendezési terveinek kiállítása és lakossági fórum a Szsk-ban febr. 21-én. 

34 A könyvtár nem kér Hubbardből : az alapító és a módszer szcientológus, az 

alapítvány nem / Panek Sándor == DM. – febr. 22., p. 1., 6. : ill. 
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A Varázssziget Alapítvány a Sk-ban kívánta tartani „felzárkóztató” foglalkozásait. - Ua. DV. 

- febr. 22., p. 6. 

35 Mégis nyilatkozik == DM. – febr. 23., p. 6. 
Ifj. Herédi Szabó Károly nyilatkozata a Varázssziget Tanuló Csoport Alapítvány Sk-beli 
korrepetálásával kapcsolatban. 

36 Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt! == DV. – febr. 24., p. 8. 
A Sk gyermekkönyvtára pályázata 2. fordulójának feladatsora. - Ua. == DM. – márc. 10. p. 
6. 

37 Elmarad a különös ismeretterjesztés == Mai blikk. - febr. 24., p. 4. 
A Varázssziget Alapítvány a Sk-ban kívánta tartani „felzárkóztató” foglalkozásait. 

38 Professzorok emlékére == DM. – febr. 26., p. 5. - (forrás) 
Febr. 26-án kiállítás nyílik Herrmann Antal etnográfus, Horváth Imre biológus és Horusitzky 

Ferenc geológus emlékére a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában. 

 

39 Szabó Tibor tárlata == DM. – febr. 26., p. 5. - (forrás) 
Febr. 26-án nyílik a festő és grafikus kiállítása a Sk-ban. 

40 Évfordulós emlékcsarnok : tudománytörténeti kiállítás / Lévay Gizella == 

DM. – febr. 28., p. 6. 
Az Egyetemi Könyvtár Herrmann Antalról, Horváth Imréről és Horusitzky Ferencről nyílt 
kiállításának ismertetése. 

41 Meseklub Csongrádon == DV. – febr. 28., p. 5. - (hírek) 
A Csk gyermekkönyvtárában febr. 28-án. 

42 Új szolgáltatások a könyvtárban == Algyői hírmondó. - 2. sz.(febr.), p. 11. 
A számítógépes szolgáltatások árai. 

43 Jamous Klára kerámiái Maroslelén == DV. – márc. 1., p. 4. - (hírek) 
Márc. 1-jén nyílik a kiállítás a községi könyvtár kamaratermében. 

44 Információs központ a pályák helyén : ki tervezi az új egyetemi könyvtárat 

Szegeden? / Molnár Balázs == Népszabadság. - márc. 1., Dél-Alföld mell., 

p. 34. 
A tervpályázatról. 

45 Internet Fiesta == DM. – márc. 2., p. 5. - (forrás) 
A Sk-ban, márc. 2-án. 
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46 Könyvtár könyv nélkül nem sokat ér : szabadpolcos rendszer, elektronikus 

kölcsönzés / Keczer Gabriella == DM. – márc. 2., p. 8. : ill. 
Beszélgetés Mader Béla főigazgatóval a fölépítendő új egyetemi könyvtárról. 

47 Örökségeink == DV. – márc. 3., p. 5. - (hírek) 
Mónus Szilvia kiállításának megnyitása a Hk-ban, márc. 5-én. 

48 Nőnapi üdvözlőlapok == DV. – márc. 6., p. 7. - (hírek) 
Ügyes kezek délutánja a Csk gyermekkönyvtárában márc. 7-én. 

49 Színek, fények, mozdulatok : két festőtehetség a makói könyvtárban / F. 

Cs. == DV. – márc. 7., p. 4. : ill. 
Szerző: Farkas Csaba. - Bertus Barcza Anikó és Takács Attila festményeinek kiállításáról. 

50 A szeretet himnusza == DV. – márc. 7., p. 5. - (hírek) 
Hegedüs Attila előadása a Mk-ban márc. 12-én. 

51 Meghívó / Máté Mária == DorozsMa. - 3. sz. (márc. 9.), p. 9. - (Hírek) 
Tóth Sándor László előadása a Dorozsmai könyvtári esték sorozat keretében a Sk 

kiskundorozsmai fiókkönyvtárában márc. 23-én. 

52 Beírás a naplóban : vita egy makói kiállítás jogosságáról / Bakos András 

== DV. – márc. 19., p. 6. : ill. 
Vita a Mk Bartus Barcza Anikó-kiállításáról. 

53 Faragó Imre képei == DV. – márc. 21. p. 4. - (hírek) 
Festményekből nyílik kiállítás a Mk-ban márc. 23-án. 

54 Befellegzett az alapítványnak : Selyéék légvárat építgettek a szentesi volt 

megyeházán / Balázsi Irén == DV. – márc. 21., p. 6. : ill. 
Megszűnt a korábban a Biblioteca Universalist működtető Selye-Szabó Stressz Tudomány és 

Művészeti Intézet és Könyvtár Alapítvány. 

55 Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk! == DM. – márc. 24., p. 6. 
A Sk gyermekkönyvtára pályázatának harmadik feladatsora. - Ua. DV. - márc. 24., p. 6. 

56 Középkori pillanatképek Maroslelén == DV. – márc. 24., p. 5. - (hírek) 
Lovag Dunai József kisplasztikáiból nyílt kiállítás a községi könyvtárban. 

57 Költői est Csongrádon == DV. – márc. 27., p. 6. - (hírek) 
Góg János Ujjlenyomatok c. verseskötetének bemutatója a Csk-ban ápr. 4-én 

58 Könyvek Magyarcsanádról és Földeákról == DV. – márc. 28. p. 5. - (hírek) 
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A Szirbik Miklós Társaság rendezésében márc. 30-án a Mk-ban mutatják be a Száz falu 

könyvesháza sorozatban megjelent Marjanucz László Magyarcsanád és Gilicze János – 

Schmidt József Földeák c. köteteket. 

59 Könyvtárosképzés == DM. – márc. 30., p. 4. - (miről írt a DM? 25 éve) 
1976-ban a könyvtárközi bizottság sürgette a szegedi könyvtárosképzés megindítását. 

60 Költői ujjlenyomatok == DV. – ápr. 3., p. 5. - (hírek) 
Góg János Ujjlenyomatok című verseskötetének bemutatója a Csk-ban ápr. 4-én. 

61 Fábiáni vers(eny) == DV. – ápr. 4., p. 4. - (hírek) 
Versmondó verseny ápr. 10-én a fábiánsebestyéni községi könyvtárban. 

62 A költészetet ünneplik == DV. – ápr. 5., p. 5. - (hírek) 
Verbászi Beáta költészet napi előadóestje ápr. 5-én a Szsk-ban. 

63 Oláh Nóra textilplasztikái == DV. – ápr. 6., p. 4. - (hírek) 
Ápr. 9-én nyílik a Mk kiállítása. 

64 Szünidei program a gyermekkönyvtárban == DV. – ápr. 9., p. 4. - (hírek) 
Makón. 

65 Könyvbemutató Vásárhelyen == DV. – ápr. 11., p. 5. - (hírek) 
Turcsány Péter Megmentett tisztásaink c. verseskötetének bemutatója a Hk-ban, ápr. 12-én. 

66 Fellázadtak a csongrádi könyvtárosok? == DV. – ápr. 13., p. 4. - (miről írt 

a DV? 10 éve) 
A Csk munkatársainak a művelődési központtal való integráció elleni tiltakozásáról szóló 
cikk újraközlése. 

67 A kis herceg rózsája : Oláh Nóra karakterei a makói könyvtárban == DV. – 

ápr. 14., p. 4. : ill. 
A Karakterek c. textilkép tárlatról. 

68 Erdély harangoz a mélyben == DV. – ápr. 18., p. 5. - (hírek) 
Irodalmi est Molnár Melinda előadóművész fölléptével a Mk-ban ápr. 19-én. 

69 Ünnep a „boldogság szigetén” : Németh László-centenárium Vásárhelyen / 

Korom András == DV. – ápr. 19., p. 5. : ill. 
Németh Lászlóval foglalkozó könyvek bemutatója a Hk-ban ápr. 18-án. 

70 Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt! == DM. – ápr. 25., p. 6. 
A Sk gyermekkönyvtára pályázatának 4. feladatsora. - Ua. DV. - ápr. 25., p. 6. 
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71 Pilinszky emlékezete == DV. – ápr. 25., p. 5. - (hírek) 
Jelenits István előadása ápr. 26-én a Szsk-ban. 

72 Bemutatkozik a British Council == DM. – ápr. 26., p. 4. 
A Sk-ban, ápr. 26-án. 

73 Könyvbemutató - A kiszombori rotunda == DV. – ápr. 26., p. 5. - (hírek) 
Marosvári Attila könyvének bemutatója a Szirbik Miklós Társaság rendezvényén a Mk-ban, 

ápr. 27-én. 

74 Féjáról - Szentesen == DV. – ápr. 30., p. 5. - (hírek) 
Szabó Ferenc előadása Féja Gézáról a Szsk-ban, máj. 2-án. 

75 Irodalmi est == DV. – ápr. 30., p. 5. - (hírek) 
Polner Zoltán és Bálint Gyula György művei a Csk-ban, máj. 2-án. 

76 Ügyes kezek délutánja == DV. – ápr. 30., p. 5. - (hírek) 
Foglalkozás a Csk gyermekkönyvtárában máj. 3-án. 

77 Kilyén Ilka makói este == DV. – ápr. 30., p. 5. - (hírek) 
Irodalmi est a Mk-ban, máj. 2-án. 

77/a Gazdag tárház a Tisza-partján : Hogyan született a Szegedi Kultúrpalota / 

Fári Irén == Szeged. – 5.sz. (máj.), p. 15-17. : ill. 
A Sk egykori otthona. 

78 A British Council a Somogyiban == DV. – máj. 2., p. 6. 
Az ápr. 26-i rendezvényről. - Ua. DM. - máj. 4., p. 5. 

79 Olvasási ankét Mindszenten == DV. – máj. 3., p. 5. - (hírek) 
Nagy Attila előadása a Keller Lajos Városi Könyvtárban máj. 3-án. 

80 A kisváros hagyományai : a tudás fája / Horváth Dezső == DV. – máj. 3., 

p. 7. : ill. 
Beszélgetés Fuchszné Benák Katalinnal, a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár 

igazgatójával. 

81 Harry Potter-ház a Somogyiban : egyre több gyerek jár a könyvtárba / 

Lévay Gizella == DM. – máj. 9., p. 4. : ill. 
A Sk gyermekkönyvtáráról. 
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82 Artus-előadóest == DV. – máj. 9. p. 4. - (hírek) 
Az Artus duó zenei estje a Hk-ban, máj. 10-én. 

83 Meseklub == DV. – máj. 9., p. 5. - (hírek) 
A Csk gyermekkönyvtárában máj. 9-én. 

84 Módosítják az egyetemi könyvtár terveit / Hegedűs Szabolcs == DM. – 

máj. 11., p. 5. : ill. 
A pályázatot nyert terv alapján készülő épület nem illik a városképbe. 

85 Nonstop Temesi : a Babonáskönyv szólt a Bibliotékában == DM. – máj. 

11., p. 7. : ill. 
Beporzás címmel 24 órás programot rendezett a Bibliotéka Könyvtár Temesi Ferenc 

részvételével. - Ua. DV. - máj. 11., p. 7. : ill. 

86 A Buk-ház ismét szép lesz : négy hónap múlva költözhet a csongrádi 

könyvtár / M. Sz. J. == DV. – máj. 11., p. 5. : ill. 
Szerző: Morzsik Szabó János. 

87 Karakterek Maroslelén == DV. – máj. 17., p. 5. - (hírek) 
Oláh Nóra textilplasztikáinak kiállítása nyílik, máj. 18-án, a községi könyvtár 

kiállítótermében. 

88 Könyvbemutató Vásárhelyen == DV. – máj. 19., p. 4. - (hírek) 
Ocsovszky László Változatlan szavak - XXIII. Gizella c. verseskötetének bemutatója és 

Bende László grafikus kiállításának megnyitása a Hk-ban máj. 21-én. 

89 Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt! : a döntő következik == 

DM. – máj. 22., p. 6. 
A négyfordulós elődöntő eredményei. - DV. - máj. 22., p. 6. 

90 Szavak, rajzok, értékeke : verskötet-bemutató a vásárhelyi könyvtárban / F. 

Cs. == DV. – máj. 23., p. 4. 
Szerző: Farkas Csaba. - Tudósítás Ocsovszky László Változatlan szavak - XXIII. Gizella c. 

könyvének máj. 21-i bemutatójáról. 

91 Könyvbemutató == DV. - máj. 23., p. 4. - (hírek) 
Márton Ildikó Túl magas a fal c. regényének bemutatója a Mk-ban máj. 24-én. 

 

92 Folyóiratest : fotókiállítás nyílik == DV. – máj. 24., p. 4. 
Domokosné Gombosi Mária Fények és árnyékok vonzásában c. fotótárlata nyílik meg a C. E. 
T. A Közép-európai Idő c. folyóirat bemutatkozása előtt máj. 25-én, a Hk-ban. 
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93 Túl magas a fal : könyvbemutató Makón == DV. – máj. 24., p. 6. 
Márton Ildikó regényének bemutatása máj. 24-én a Mk-ban. 

94 Olvasás éve == DV. – máj. 26., p. 4. - (hírek) 
Irodalmi est máj. 28-án a Hk-ban. 

95 Harry Potter-viadal a Plázában == DM. – máj. 28., p. 4. 
A Sk gyermekkönyvtára szervezésében. 

96 Nyertes könyvbúvárok : olvassunk, vetélkedjünk együtt == DV. – máj. 29., 

p. 4. 
A Sk megyei irodalmi pályázatának végeredménye. - Ua. DM. - máj. 30., p. 6. 

97 Szegedi írók estje Vásárhelyen == DV. – máj. 29., p. 5. - (hírek) 
P. Bodzsár Erzsébet író, Katona Judit, Polner Zoltán és Tarnai László költők a Hk-ban, máj. 

30-án. 

98 Ünnepi könyvhét == DV. – máj. 29., p. 5. 
Rendezvények a Csk-ban. 

99 Megnyílt az ünnepi könyvhét : az olvasás ünnepe Csongrádon == DV. – 

máj. 30., p. 1. 
Tudósítás a Csk-ban, máj. 29-én rendezett megnyitóról. 

100 Pünkösdi virágkoszorú-készítés == DV. – máj. 30., p. 5. - (hírek) 
A Csk gyermekkönyvtárában, máj. 30-án. 

101 Irodalmi pályázat Vásárhelyen : az olvasás - a világ megismerésének 

forrása / F. Cs. == DV. – máj. 31., p. 4. 
Szerző: Farkas Csaba. - Tudósítás a Hk által meghirdetett pályázat eredményéről. 

102 Teleház == Algyői hírmondó. - 5. sz.(máj.), p. 1. 
A Szeged környéki könyvtárosok tanácskozása az algyői községi könyvtárban máj. 17-én, Új 
kihívások, új szerepkörök címmel a számítógépes szolgáltatásokról. 

103 Könyvtári hírek / Ménesi Lajosné == Algyői hírmondó. - 5. sz.(máj.), p. 8. 

104 Új online szolgáltatás a szegedi egyetemi könyvtárban == Szegedi élet. - 

jún. 1., p. 10. 
A Cambridge Scientific Abstracts. 

105 Kedvtelésből alkot : kerámiák a makói könyvtárban / Sz. I. M. == DV. - 

jún.  5., p. 4. : ill. 
Szerző: Szabó Imre. - Riport Hajdú Andrásné kiállításáról. 
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106 Könyvbemutató == DV. - jún. 5., p. 4. 
Köszegefalvi Ferenc Csomorkánytól Csomorkányig c. gyűjteményes kötetének bemutatója 

jún. 6-án, a Hk-ban. - Ua. Csomorkánytól Csomorkányig == DV. - jún. 6., p. 10. 

107 Válogatott nyűgeim == DV. - jún. 7., p. 4. - (Hírek) 
Töttős Gábor novelláskötetének premierje és a Babits Kiadó bemutatkozása a Szsk-ban, jún. 

8-án. 

108 A könyvhéten Vásárhelyen : Szenti Tibor jubileumi kötetéről / F. Cs. == 

DV. - jún. 8., p. 4. 
Szerző: Farkas Csaba. - A Kalászkisasszony c. elbeszéléskötet bemutatója a Hk-ban, jún. 8-

án. 

109 Könyvbemutató Vásárhelyen == DV. - jún. 9., p. 4. - (hírek) 
Novák István Térérzések-életterek c. kötetének bemutatója a Hk-ban, jún. 11-én. 

110 Könyvtár == DV. - jún. 9., p. 4. - (hírek) 
A Hk jún. 12-én zárva tart. 

111 Bemutatkozott a Babits Kiadó == DV. - jún. 11., p. 6. 
Jún. 8-án, a Szsk-ban. 

112 Pletykaanyú... == DV. - jún. 12., p. 5. - (hírek) 
Grecsó Krisztián elbeszéléskötetének bemutatója a Csk-ban, jún. 12-én. 

113 Egy építész emlékei : Novák István könyvbemutatója Vásárhelyen / B. K. 

A. == DV. - jún. 13., p. 4. : ill. 
Szerző: Korom András. - Tudósítás a Hk jún. 11-i rendezvényéről. 

114 Könyvtári koncert == DV. - jún. 13., p. 5. - (Hírek) 
A Bárdos Lajos Vegyes Kar hangversenye a Szsk-ban jún. 14-én. 

115 Első kötetes szerző könyvbemutatója Lelén : az Üvegcserepek egyik 

főszereplője a szerző nagyanyja / B. A. - == DV. - jún. 14., p. 7. : ill. 
Riporter: Bakos András. - Beszámoló a maroslelei községi könyvtár jún. 1-jei Fehér József-

kötet bemutatójáról. 

116 Kristó Nagy István == DV. - jún. 14., p. 10. 
Az irodalomtörténész 80. születésnapján a Hk-ban, jún. 14-én. 

117 Körbezárt kőris == DV. - jún. 15., p. 4.  
Fejes Erzsébet verseskötetének bemutatója a Hk-ban, jún. 18-án. 
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118 A reneszánsz ihletében : szobrok és festmények a makói könyvtárban / Sz. 

I. M. == DV. - jún. 15., p. 4. : ill. 
Szerző: Szabó Imre. - Jún. 8-án nyílt meg Simon M. Veronika festő és Dombrádi István 

szobrász kiállítása. 

119 Csomorkány - Vásárhely égi mása : Kőszegfalvi Ferenc könyvheti 

kötetéről / F. Cs. == DV. - jún. 16., p. 4. : ill. 
Riporter: Farkas Csaba. - Interjú a szerzővel a Csomorkánytól Csomorkányig c. kötet jún. 6-

i, Hk-beli könyvbemutatója alkalmából. 

120 Baráti kör == DM. - jún. 19., p. 5. 
A Klauzál-Radnóti Baráti Kör a Sk-ban, jún. 21-én. 

121 Szünidei programdömping : vakáció a Csongrádi gyermekkönyvtárban == 

DV. - jún. 19., p. 5. 

122 A Szent-Györgyi kézirata : Kristó Nagy István - az irodalomtörténész, író, 

kiadó / Farkas Csaba == DM. - jún. 20., p. 6. : ill. 
80. születésnapja alkalmából köszöntötték Kristó Nagy Istvánt a Hk-ban, jún. 14-én. - Ua. 

DV. - jún. 20., p. 6. : ill. 

123 A Körbezárt kőris sikere : K. Fejes Erzsébet könyvbemutatója Vásárhelyen 

/ F. Cs. == DV. - jún. 20., p. 6.: ill. 
Riporter: Farkas Csaba. - Interjú a költőnővel a Hk-ban jún. 18-én rendezett könyvbemutató 

kapcsán. 

124 Könyvtárkeresztelő == DV. - jún. 27., p. 5. 
Csemegi Károly jogtudós nevét kívánja fölvenni a Csk. 

125 Vakáció a gyermekkönyvtárban == DV. - júl. 10., p. 5. - (Hírek) 
Rendezvények a Csk gyermekkönyvtárában. 

126 A Műhelyben - Nádas Alexandra == DV. - júl. 11., p. 5. - (Hírek) 
A Csk júl. 11-i alkotói összejövetelén Nádas Alexandrát Erdélyi Péter mutatja be. 

127 Reflektorfényben az Ady tér? : a város az egyetemmel épít kongresszusi 

központot? / Hegedűs Szabolcs == DM. - júl. 12., p. 1. : ill. 
Kongresszusi központ lesz az Ady térre tervezett új egyetemi könyvtárból? - Bartha László 
polgármester és Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató tárgyalása. 

128 Könyvtárat a központba! == DM. - júl. 13., p. 10. - (Csörög a Pannon 

GSM) 
Pintér Éva, az egyetem filozófiai könyvtárának munkatársa félti az Ady térre tervezett új 
egyetemi könyvtár épületét a funkcióváltástól. 
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129 Gátat emelni a feledésnek : egy könyvbemutató margójára / Olajos Ágnes 

== DorozsMa. - 7. sz. (júl. 13.), p. 10. : ill. 
Polner Zoltán Második száz beszélgetés c. kötetét jún. 12-én mutatták be a Sk dorozsmai 

fiókkönyvtárában. 

130 Nincs veszélyben a könyvtár / Hegedűs Szabolcs == DM. - júl. 17., p. 3. 
Nem módosul a szegedi egyetemi könyvtár új épületének terve. 

131 Könyvátadó ünnepség Vásárhelyen == DV. - júl. 19., p. 7. - (Hírek) 
Az önkormányzat által megvásárolt kéziratot, Schultz Frigyes György Hetedik trombita c. 
írását adják át a Hk-ban a könyvtár igazgatójának, júl. 19-én. 

132 A gombkötő és az ördög : kétszázezret érő ajándék a vásárhelyi 

könyvtárnak / B. K. A. == DV. - júl. 21. p. 4. : ill. 
Szerző: Korom András. - A Schultz Frigyes György Hetedik trombita című kéziratos 
könyvét kapta ajándékul a Hk. 

133 Szeptembertől a Buk-házban : bezárás előtt, Csongrádon / B. Gy. Gy. == 

DV. - júl. 21., p. 4. 
Szerző: Bálint Gyula György. - Átköltözés előtt áll a Csk. 

134 Harry Potter, a fióksztár : könyvek, kellemes társaságban / Pataricza Kata 

== DM. - júl. 25., p. 7. : ill. 
Riport a Sk odesszai és Csillag téri fiókkönyvtáráról. - Ua. DV. - júl. 25., p. 7. : ill. 

135 A távolodó Jókai : a mese mellett az olvasás is gyermekkori emlék marad? 

/ T. Sz. == DV. - júl. 27., p. 5. : ill. 
Szerző: Tábori Szilvia. - Kovácsné Nagy Katalin nyilatkozata a Hk gyermekkönyvtára 

látogatottságáról. 

136 Félmillióval gazdagodtak : sikeres könyvtári pályázatok == DV. - aug. 2., 

p. 1. 
Több pályázaton is nyert a Hk. 

137 A távolodó Jókai és az olvasó gyerek / Kovácsné Nagy Katalin == DV. - 

aug. 2., p. 10. - (Cikkünk visszhangja) 
Könyvtárhasználat a Hk gyermekkönyvtárában. 

138 Vakáció a könyvtárban / Péliné Lévay Henriette == Szőregélő. – 8. sz. 

(aug. 3.), p. 1. : ill. 
Beszámoló a Sk szőregi fiókkönyvtárának gyermekrendezvényeiről. 

139 Origami a könyvtárban == DV. - aug. 16., p. 5. - (Hírek) 
Foglalkozás a Csk gyermekkönyvtárában aug. 17-én. 
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140 Költözik a csongrádi könyvtár : szeptember 20-ától október 23-ig 

kölcsönzési szünet / B. Gy. Gy. == DV. - aug. 28., p. 4. : ill. 
Szerző: Bálint Gyula György. - Szept. 10-én lesz a Buk-ház műszaki átadása. 

141 Kerámiák Maroslelén == DV. - aug. 30., p. 5. - (Hírek) 
Hajdú Andrásné kiállítása nyílik aug. 31-én a könyvtárban. 

 

142 Könyvbemutató Makón == DV. - aug. 30., p. 5. - (Hírek) 
Sipos István Makó és az 1863. évi országos aszály c. kötetének premierje aug. 31-én a Mk-

ban. 

143 Könyvgyűjtés == DM. - szept. 5., p. 3. 
A Sk fiókhálózata az olvasás éve programjaként könyveket gyűjt a határon túli 

magyarságnak. 

144 Ajándékozzunk könyvet! / K. F. == DM. - szept. 5., p. 5. 
Szerző: Kisimre Ferenc. - A Sk fiókhálózata az olvasás éve programjaként könyveket gyűjt a 

határon túli magyarságnak. 

145 Izomlázban, zokszó nélkül : költöző könyvek között – Csongrádon / Bálint 

Gyula György == DV. – szept. 7., p. 4. : ill. 
Beszélgetés Horváth Varga Margittal a Csk Buk-házba költözéséről. 

146 (R)égi rajzok == DV. – szept. 7., p. 5. – (Hírek) 
Szekeres István grafikus kiállítása nyílik szept. 7-én a Mk-ban. 

147 Könyv-örökbefogadás / F. Cs. == DV. – szept. 7., p. 5. 
Szerző: Farkas Csaba. – Könyv-örökbefogadási akció kezdődik ünnepélyes keretek között a 

Hk-ban, szept. 8-án. 

148 Internet és könyvbörze == DM. – szept. 8., A torony alatt mell. p. IV. 
Internethasználat a Sk rókusi fiókkönyvtárában és hangoskönyvtárában, valamint használt 

könyvek árusítása. 

149 Szolgáltató bibliotéka Hódmezővásárhelyen : népes nyár után 

rendezvénydús ősz a könyvtárban / Farkas Csaba == DV. – szept. 8., p. 13. 

: ill. 
Riport a Hk-ról. 

150 Kultúra == DV. – szept. 10., p. 9. – (Csörög a Pannon GSM) 
A Hk könyv-örökbefogadási akciójának dicsérete. 
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151 Rajzok a könyvtárban == DM. – szept. 10., p. 11. 
Szekeres István grafikai kiállítása nyílt meg szept. 7-én a Mk-ban. – Ua. DV. – szept. 10., p. 

11. 

152 Fogadj örökbe könyvet! : az olvasás évében – Vásárhelyen / Farkas Csaba 

== DV. – szept. 12., p. 7. : ill. 
Riport a Hk szept. 8-i rendezvényeiről. 

153 Könyvtárban a gyógyításról == DV. – szept. 20., p. 4. : ill. – (Hírek) 
Papp Zoltán sebész előadása a Szsk-ban. 

 
 

154 Buk-házból könyvesház : Csongrádon október 25-éig költözés miatt zárva / 

B Gy. Gy == DV. – szept. 21., p. 4. : ill. 
Szerző: Bálint Gyula György. – Okt. 25-én avatják a Csk új otthonát. 

155 Benkő Gyula kiállítása == DV. – szept. 27., p. 4. – (Hírek) 
Szept. 28-án nyílik a festészeti kiállítás a Mk-ban. – Ua. DV. – szept. 28,. p. 11. – (Hírek) 

156 Tudománytörténet == DM. – szept. 28., p. 5. 
Ereky István, Kalmár László és Kolosváry Gábor professzorok emlékkiállítása a Szegedi 
Tudományegyetem Könyvtárában. 

157 Németh László zarándokútjai == DV. – szept. 28., p. 4. – (Hírek) 
Tóthpál József előadása okt. 1-jén a Hk-ban. 

158 Rámpa == DV. – szept. 28., p. 14. – (Csörög a Pannon GSM) 
Hogyan használhatják az új Csk-t a mozgáskorlátozottak? 

159 Megújult könyvtár, kondisarok == DV. – okt. 2., p. 5. 
A makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában. 

160 Látogatás a nagy fűlűnél : Németh László és a zene gyógyító hatása / 

Korom András == DV. – okt. 3., p. 4. : ill. 
Tudósítás a Hk okt. 1-jei rendezvényéről, Tóthpál József előadásáról. 

161 Makó a városépítész szemével == DV. – okt. 4., p. 5. – (Hírek) 
Szalai András előadása okt. 5-én a Mk-ban. 

162 Telekunyhó-avatás : agrárpályázatok az Internetről / B. A. == DV. – okt. 

10. p. 4. 
Szerző: Bakos András. – A királyhegyesi könyvtárban. 
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163 Pomogáts Béla Makón == DV. – okt. 10., p. 4. – (Hírek) 
A Mk-ban, okt. 11-én. – Ua. DV. – okt. 10. p. 5. – (Hírek) 

164 Irodalomtörténeti előadás == DV. – okt. 10. p. 5. – (Hírek) 
Lengyel András előadása a Szsk-ban okt. 11-én. 

 

165 Szabadság és kihívás : Benkő Gyula képei a makói könyvtárban == DV. – 

okt. 13., p. 4. : ill. 
Tudósítás. 

166 Márai-est Szentesen == DV. – okt. 17., p. 5. – (Hírek) 
A Szsk-ban, okt. 17-én 

167 Ünnepi megemlékezés : az üllési könyvtár 40 éve == DM. – okt. 17., p. 7. 
Ünnepség okt. 19-én. – Ua. DV. – okt. 17., p. 7. 

168 Helytörténeti konferencia Szentesen == DV. – okt. 17., p. 4. 
Okt. 17-19-én a Szsk és a szentesi levéltár szervezésében. 

169 A gazdaság a politika ura : szentesi konferencia a régiókutatás 

jelentőségéről / Balázsi Irén == DV. – okt. 18., p. 5. : ill. 
Tudósítás a szentesi helytörténeti konferencia első napjáról. 

170 Millenniumi kötet == DV. – okt. 24., p. 5. – (Hírek) 
A Három folyó mentén c. kötet bemutatója a Szirbik Miklós Társaság és a Csongrád Megyei 

Honismereti Egyesület rendezésében a Mk-ban, okt. 26-án. 

171 Megnyílt a Csemegi-könyvtár : Rockenbauer Zoltán avatott Csongrádon / 

Bálint Gyula György == DV. – okt. 26., p. 1., 4. : ill. 
Okt. 25-én megnyílt a Buk-házban a Csk. 

172 Teleház a könyvtárban : karácsonyi ajándék a mindszentieknek == DV. – 

okt. 24., p. 4. 
Pályázatot nyert a városi könyvtár. 

173 Textilvarázslat Maroslelén == DV. – okt. 24., p. 4. – (Hírek) 
Kerekes Ferencné Furák Margit kiállítása nyílik okt. 26-án a könyvtárban. 

174 Kiállítás == DV. – okt. 25. – p. 5. – (Hírek) 
Macskássy Izolda grafikus és festőművész tárlata nyílik okt. 25-én a Hk-ban. 
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175 Macskássy Izolda egyedi technikája / T. Sz. == DM. – okt. 27., p. 7. 
Szerző: Tábori Szilvia. – Tudósítás a Hk-ban okt. 25-én megnyílt kiállításról. – Ua. DV. – 

okt. 27., p. 7. 

176 Internet a könyvtárban == Algyői hírmondó. – 10. sz. (okt.) 
Az új szolgáltatás ismertetője. 

177 Három hónap, ötvenezer öltés : gobelin-kiállítás a makói könyvtárban / 

Szabó Imre == DV. – nov. 2., p. 4. : ill. 
Tudósítás Pribelszky Alajosné Erdei Mária tárlatáról. 

178 Az olvasó Szentes == DV. – nov. 5., p. 9. – (Miről írtunk?) 
Az 1958. évben közölt cikk a járási könyvtárral is foglalkozik. 

179 Alkotói nap == DV. – nov. 7., p. 4. – (Hírek) 
Irodalmi est az Irodalmi Műhely szervezésében a Csk-ban, nov. 7-én. 

180 A szülőföld képeslapokon : helytörténeti pályázat Mindszenten == DV. – 

nov. 7., p. 5. 
A Keller Lajos Városi Könyvtár általános iskolások számára hirdetett rajzpályázatának 

eredménye. 

181 Kamarakórus hangversenye == DV. – nov. 7., p. 5. – (Hírek) 
A Csk-ban nov. 8-án. 

182 Új helyen a csongrádi könyvtár / L. L. == Népszabadság. – nov. 8., Dél-

Alföld mell., p. 29. : ill. 
Szerző: Lehoczky Leopoldina. – Tudósítás a megnyitásról. 

183 Hegyi Béla szerzői estje == DV. – nov. 14., p. 4. – (Hírek) 
Filmírói és -rendezői est a Hk-ban, nov. 15-én. 

184 A modern könyvtárak működése : minden az olvasók szolgálatában kell 

hogy álljon : a szabadkai könyvtár munkatársai a szakmai továbbképzésről 

/ din == M szó (Újvidék). - nov. 14., p. 7. : ill. 
Szerző: Krekovics Diana. – Előadássorozat a Szabadkai Városi Könyvtárban a Sk 

szervezésében. 

185 Komponisták a kerekasztalnál == DM. – nov. 19., p. 5. 
Lendvay Kamilló, Kocsár Miklós és Sári József beszélgetése nov. 19-én a Sk-ban, a Vántus 

István kortárszenei napok rendezvénysorozatának keretében. 

186 Divattá váltak a művészeti iskolák / B. G. == DV. – nov. 19., p. 19., : ill. 
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Szerző: Blahó Gabriella. – A nagymágocsi könyvtárban Dobóczki Józsefné vezeti az origami 

szakkört. 

187 Ősépítményekről Vásárhelyen == DV. – nov. 22., p. 5. – (Hírek) 
Kunkovács László Ősépítmények és a halászat története c. könyvének bemutatója a Hk-ban 
nov. 22-én. 

188 Pozsgay-fórum Kiskundorozsmán / Bátyi Zoltán == DM. – nov. 23., p. 7. 
Pozsgay Imre a könyvtári esték rendezvénysorozat vendégeként a Sk dorozsmai 
fiókkönyvtárában, nov. 23-án. – Ua. DV. – nov. 23., p. 7. 

189 Adventi koszorúk == DV. – nov. 23., p. 4. – (Hírek) 
Játszóház a maroslelei könyvtárban nov. 23-én. 

190 Most jó lenni könyvtárosnak Csongrádon / Hájas Sándor == Szabad föld. – 

nov. 23., p. 7. : ill. 
Beszélgetés a Csk avatásán Horváth Varga Margit igazgatóval. 

191 Író-olvasó találkozó == DM. – nov. 26., p. 4. (Hírek) 
Lajta Erika a deszki könyvtárban a gyermekkönyvhét rendezvényeként nov. 26-án. 

192 Gyermekkönyvhét Vásárhelyen == DV. – nov. 27., p. 10. 
A Hk gyermekkönyvtárában nov. 27-től dec. 10-ig. 

193 Betegségekről másként == DV. – nov. 27., p. 5. – (Hírek) 
Gőgh Edit és Kiss Mihály egészségügyi előadása a Szsk-ban nov. 27-én. 

194 Multimédia az iskolában == DV. – nov. 28., p. 4. – (Hírek) 
Varga László előadása a Hk-ban nov. 28-án. 

195 A Buborék Színpad Makón == DV. – nov. 29., p. 4. – (Hírek) 
Előadás a Mk gyermekkönyvtárában nov. 29-én. 

196 Húszéves a múzeum == DV. – nov. 30. p. 4. – (Hírek) 
Forgó István előadása a Mk-ban nov. 30-án a Szirbik Miklós Társaság rendezvényén. 

197 Csetéék Szentesen == DV. – nov. 30., p. 4. – (Hírek) 
Nov. 30-án nyílik a Szsk-ban Csete György építész, Csete Ildikó iparművész és Csete Örs 
fotográfus közös kiállítása. 

198 Játszóház Maroslelén == DV. – nov. 30., p. 4. – (Hírek) 
Nov. 30-án a községi könyvtárban. 
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199 Számítógépes távtanulási lehetőség a könyvtárban == Algyői hírmondó. – 

11. sz. (nov.), p. 7. 
A Szofi Oktató- és Továbbképző Központtal együttműködve. 

200 Könyvtárosbarát előadás a marketingről / Bábi Csaba, Topolya == 

Könyvtári levelező/lap. – 11.sz.(nov.), p. 30. – (Szomszédolás) 
Előadássorozat a Szabadkai Városi Könyvtárban a Sk szervezésében. 

200/a „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” : a magyar könyves kultúra 

évszázadai / Szőkefalvi-Nagy Erzsébet == Szeged. – 11.sz. (nov.), p. 2-5. 

: ill. 
A Sk kiállításának ismertetése. 

200/b A kódexektől a számítógépekig : szegedi könyvtárak és 

könyvtárhasználók / Gyuris György == Szeged. – 11.sz. (nov.), p. 16-21. : 

ill. 
Kis szegedi könyvtártörténet. 

201 Regélő várakról Mindszenten == DV. – dec. 1., p. 4. – (Hírek) 
Csorba Csaba előadása a Keller Lajos Városi Könyvtárban dec. 3-án. 

202 Foltvarró-találkozó == DV. – dec. 1., p. 4. – (Hírek) 
A Makói Foltvarró Kör kiállítása nyílik dec. 2-án a Mk-ban, s ugyanitt, ugyanekkor kezdődik 
az I. makói foltvarró-találkozó. 

203 Tiszta forrásból építkeznek : a családját is hazahozta a szentesi Csete 

György / Balázsi Irén == DV. – dec. 3., p. 1., 5., : ill. 
Tudósítás a művészcsalád – Csete György építész, Csete Ildikó iparművész és Csete Örs 
fotográfus – kiállításának nov. 30-i, Szsk-beli megnyitójáról. 

204 Vandál rongálások : a Csemegi-könyvtár örökös áldozattá vált / M. Sz. J. 

== DV. – dec. 4., p. 4. 
Szerző: Morzsik Szabó János. 

205 Az ünnep jegyében : a Csemegi-könyvtár decemberi rendezvényei == DV. 

– dec. 5., p. 5. 

206 Alkotói nap == DV. – dec. 6., p. 4. – (Hírek) 
A csongrádi alkotók irodalmi műhelyének összejövetele dec. 6-án a Csk-ban. 

207 Olvasó gyerekek : ahol az Internet is könyvböngészésre szoktat / Szalontai 

Attila == DV. – dec. 6., p. 4. 
Riport a Hk gyermekkönyvtáráról. 
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208 Játszóház Maroslelén == DV. – dec. 7., p. 4. – (Hírek) 
A gyermekek karácsonyfadíszeket készíthetnek a községi könyvtárban dec. 7-én. 

209 A politikus kanosszajárása : Pozsgay Imre a dorozsmai könyvtárban / 

Márta Andrea == DorozsMa. – 12. sz. (dec. 7.), p. 4. : ill. 
Tudósítás a dorozsmai könyvtári esték nov. 23-i rendezvényéről. 

210 Szavalóverseny Farkas Dezső emlékére == DorozsMa. – 12. sz. (dec. 7.), 

p. 6. 
Dec. 13-14-én a Sk dorozsmai fiókkönyvtárában. 

211 Eredményhirdetés == DV. – dec. 8., p. 5. – (Hírek) 
Az olvasás éve alkalmából rendezett rajz-, vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetése a 

Hk-ban, dec. 10-én. 

212 Évforduló == DM. – dec. 11., p. 5. – (Hírek) 
Kiállítás nyílik Eperjessy Kálmán történész, Kosutány Ignác jogász és Waltner Károly 
gyermekgyógyász professzorok munkásságáról az egyetemi könyvtárban dec. 11-én. 

213 Professzorok emlékkiállítása == DM. – dec. 12., p. 4., : ill. 
Tudósítás az egyetemi könyvtár dec. 11-i Eperjessy Kálmán-, Kosutány Ignác- és Waltner 
Károly-emlékkiállításának megnyitásáról. 

214 Tiszai képek Maroslelén == DV. – dec. 13., p. 4. – (Hírek) 
Szentandrási Imréné amatőr festő kiállítása nyílik dec. 13-án a községi könyvtárban. 

215 „Tábornok” a tyúkólban : Ormos Ferenc katonadolgai / Korom András == 

DM. – dec. 14., p. 12. : ill. 
Tudósítás a Katonadolog c. könyv dec. 12-i bemutatójáról a Hk-ban. 

216 Gábor, a sebész és a jó barát : a csongrádi szőlőhegy elringatta / Bálint 

Gyula György == DV. – dec. 14., p. 4. : ill. 
Tudósítás a Csk-ban, dec. 12-én rendezett Tari Gábor-megemlékezéséről. 

 

217 Csete György dedikál == DV. – dec. 17., p. 4. – (Hírek) 
Életrajzi kötetét ajánlja a Szsk-ban, dec. 17-én. 

218 Karsai Ildikó erkélyei == DV. – dec. 17., p. 4. – (Hírek) 
A naptár bemutatója a Mk-ban dec. 17-én. 

219 Könyvtárfejlesztés a szegedi egyetemen / H. Sz. == DM. – dec. 18., p. 5. 
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Szerző: Hegedűs Szabolcs. – Több mint 1300 elektronikus folyóirathoz lehet hozzáférni a 

SZTE Egyetemi Könyvtárában. – Dec. 28-án születik döntés az új könyvtár kivitelezőjéről. – 

Ua. DV. – dec. 18., p. 5. 

220 Holler könyvbemutatója == DV. – dec. 18., p. 4. – (Hírek) 
Holler László festőművész Rajzok, írások c. kötetének premierje a Hk-ban de. 18-án. 

221 Díszek készítése == DV. – dec. 19., p. 4. – (Hírek) 
Asztali- és karácsonyfadíszek készítése a Mk gyermekkönyvtárában dec. 21-én.  

222 Gyurkovics Hunor tárlata == DV. – dec. 20., p. 4. – (Hírek) 
Dec. 20-án nyílik a festőművész kiállítása a Mk-ban. 

223 A bögyös lány és más történetek : Holler László festőművész 

könyvbemutatója Hódmezővásárhelyen / Korom András == DV. – dec. 

20., p. 5. : ill. 
Tudósítás a Rajzok és írások c. kötet 18-i, a Hk-ban rendezett könyvpremierjéről. 

224 Megépül az egyetemi könyvtár == Metro. – dec. 21., Szeged városi mell. p. 

III. 
Az SZTE leendő központi könyvtáráról. 

225 „Olvassatok és kigyúlnak a fények!” : a pályamunkák a vásárhelyi 

könyvtárban megtekinthetők / S.S.R. == DV. – dec. 22., p. 6. : ill. 
Szerző: Sebesi Rita. – Tudósítás a rajz-, vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetéséről a 

Hk-ban. 

226 A szikra lángra lobban? : tíz évi hűség a mindszenti könyvtárban / Sebesi 

Rita == DV. – dec. 29., p. 4. : ill. 
Beszélgetés Fuchszné Benák Katalin könyvtárigazgatóval. 

227 Pillanatképek egy fiókkönyvtár életéből : az álomtól a megvalósulásig : 

húsz éve az olvasók szolgálatában a Somogyi-könyvtár hangoskönyvtára / 

Krasznai Attiláné, Móricz Nikoletta == Könyvtári levelező/lap. – 12. sz. 

(dec.), p. 22-24. 
 

228 A politikus kanosszajárása : Pozsgay Imre a dorozsmai könyvtárban / 

Márta Andrea == DorzsMa. – 12. sz. (dec. 7.), p. 4. : ill. 
Tudósítás a dorozsmai könyvtári esték nov. 23-i rendezvényéről. 

229 Szavalóverseny Farkas Dezső emlékére == DorozsMa. – 12. sz. (dec. 7.), 

p. 6. 
Dec. 13-14-én a Sk dorozsmai fiókkönyvtárában. 
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230 Az ördög, a kiskondás meg a többiek / Juhász Zoltánné… == Fordulópont. 

– 4. – 14. sz., p. 82-86. – (Az olvasás éve) 
Beszámoló a Sk fiókhálózatában rendezett vetélkedősorozatról. 

 

Kiadványaink 

231 Szegedi műhely : várostörténeti szemle / szerk. Péter László. - 39. évf. 

3/4.sz. (2000). - Szeged : Somogyi-kvt., 2000. - p. 129-232. ; 21 cm 
ISSN 1215-7333 fűzött : 200 Ft 

Ism. Titkos jelentés == DM 2001. jan. 24., p. 5. 

 
Mutató az Írások könyvtárainkról 2001. évfolyamához 

 

Mutatónkban egyetlen betűrendben közöljük a személy- és földrajzi, valamint a testületi 

neveket és a tárgyszavakat. A rendezvény- és folyóirat-címeket dőlt betűkkel jelezzük. 

A mutató a tételszámra utal. A dőlten szedett tételszám az illető személyről szóló írást 

jelzi. A mutatóban használt jelek föloldása: = l. ott;  l. még. 

 

 

Algyő  42  102  103  176  199 

állományapasztás  9 

Amis Sans Frontières  29 

Angyal Alpár  5 

Annus József  10 

Artus duo  82 

 

B. A. = Bakos András 

B. G. = Blahó Gabriella 

B. Gy. Gy. = Bálint Gyula György 

B. K. A. = Korom András 

Bábi Csaba  200 

Babits Kiadó (Szekszárd)  107  111 

Bakos András  52  115  162 

Balázsi Irén  13  54  169  203 

Bálint Gyula György  75  133  140  145  154  171  216 

Barcza Anikó = Bertus Barcza Anikó 

Bárdos Lajos Vegyeskar  114 

Bartha László  127 

Bátyi Zoltán  188 

Bayer Zsolt  7  11 

Benák Katalin, Fuchszné  80  226 

Bencsik Katalin  229 
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Bende László  88 

Benkő Gyula  155  165 

Bertus Barcza Anikó  49  52 

Bibliotheca Universalis (Szentes)  54 

Blahó Gabriella  186 

Bodor Zoltán  4 

Bodzsár Erzsébet, P.  97 

Bordány  28 

British Council  72  78 

Buborék Színpad (Szeged)  195 

Buk-ház (Csongrád)  86  133  140  145  154  171 

 

C. E. T. A Közép-európai Idő [folyóirat]  92 

Cambridge Scientific Abstracts [adatbázis]  104 

Csala Károly  4  6 

Csemegi Károly  124 

Csemegi Károly Városi Könyvtár (Csongrád)  204  205  216 

 gyermekkönyvtár = csongrádi gyermekkönyvtár 

 integráció 1991-ben  66 

 Irodalmi műhely  2  126  179  206 

 irodalmi rendezvények  22  75  98  Irodalmi műhely 

 könyvbemutatók  57  60  112 

 könyvtáravatás  171  182  190 

 könyvtárköltözés  86  133  140  145  154 

 mozgáskorlátozottak  158 

 névváltoztatás  124 

 ünnepi könyvhét  98  99 

 zenei rendezvények  181 

Csete György  197  203  217 

Csete Ildikó  197  203 

Csete Örs  197  203 

Csongrád = Buk-ház; Csemegi Károly Városi Könyvtár; csongrádi gyermekkönyvtár 

Csongrád Megyei Honismereti Egyesület  170 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete  8 

csongrádi gyermekkönyvtár  100  121  125  139 

 meseklub  20  25  41  83 

 Ügyes kezek délutánja  48  76 

Csorba Csaba  201 

Csúri Károlyné Szőkefalvi-Nagy Erzsébet  12  200/a 

 

Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár (Szeged)  85 

Délmagyarország [hírlap] 59 

Délvilág [hírlap]  66  178 

Deszk  191 

din = Krekovics Diana 

Dobóczki Józsefné  186 
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dokumentumkiállítások 

 Makó  23  24 

 Szeged  38  40  156  212  213 

Dombrádi István  118 

Domokosné Gombosi Mária  92 

Dorozsmai könyvtári esték [rendezvénysorozat]  51  188  209 

Dunai József = Lovag Dunai József 

 

egyházi könyvtárak  27 

előadások 

 Felgyő  26 

 Hódmezővásárhely  157  160  194 

 Makó  50  161  163  196 

 Maroslele  16 

 Mindszent  79  201 

 Szeged-Kiskundorozsma  51 

 Szentes  21  71  74  153  164  193 

Eperjessy Kálmán  212  213 

építészeti kiállítás  197  203 

Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola (Makó)  159 

Erdei Mária, Pribelszky Alajosné  177 

Erdélyi Péter  126 

Ereky István  156 

 

F. Cs. = Farkas Csaba 

Fábiánsebestyén  61 

famunkák kiállítása  5 

Faragó Imre  53 

Fári Irén  77/a 

Farkas Csaba  9  15  18  24  49  90  101  108  119  122  123  147  149  152 

Farkas Dezső  210 

Fehér József  115 

Fejes Erzsébet  117  123 

Felgyő  26 

felsőoktatási könyvtár = Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 

fiókkönyvtárak Szegeden  31  143  144  228 

 Csillag téri fiók  134 

 dorozsmai fiók  51  129  188  209  210 

 Hangoskönyvtár  148  227 

 odesszai fiók  134 

 rókusi fiók  148 

 szőregi fiók  138 

foltvarró kiállítás  202 

folyóiratbemutató  92 

Forgó István  196 

fotókiállítás  92  197  203 
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Fuchszné Benák Katalin  80  226 

Furák Margit, Kerekes Ferencné  173 

 

G. Szabó Lenke  13 

Gilicze János  58 

Góg János  57  60 

Gombosi Mária, Domokosné  92 

Gőgh Edit  193 

Grecsó Krisztián  112 

gyermekkönyvhét  192 

gyermekkönyvtárak 

 Csongrád = csongrádi gyermekkönyvtár 

 Hódmezővásárhely  135  137  192  207 

 Makó  64  195  221 

 Szeged  81  95  olvasópályázatok; vetélkedők 

Gyuris György  200/b 

Gyurkovics Hunor  222 

 

H. Sz. = Hegedűs Szabolcs 

Hájas Sándor  190 

Hajdú Andrásné  105  141 

Három folyó mentén [tanulmánykötet]  170 

használt könyvek árusítása  148 

határon túli magyarság  143  144 

Hegedüs Attila  50 

Hegedűs Szabolcs  84  127  130  219 

Hegyi Béla  183 

helytörténeti konferencia  168  169 

Herédi Szabó Károly  35 

Herrmann Antal  38  40 

Hódmezővásárhely = Németh László Városi Könyvtár 

Holler László  220  223 

Hollósi Zsolt  1  29 

Horusitzky Ferenc  38  40 

Horváth Dezső  80 

Horváth Imre  38  40 

Horváth Varga Margit  145  190 

Hubbard, Ron  34 

 

Informatika és közművelődés [konferencia]  8 

Internet fiesta [rendezvény]  45 

internethasználat  148  176 

iparművészeti kiállítás  197  203 

Irodalmi műhely [rendezvénysorozat]  2  126  179  206 

irodalmi rendezvények  Irodalmi műhely 

 Csongrád  22  75  98 
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 Deszk  191 

 Hódmezővásárhely  7  11  94  97  116  122 

 Makó  68  77 

 Mindszent  10 

 Szeged  85 

 Szentes  62  166 

író-olvasó találkozók  10  191 

 

Jamous Klára  43 

játszóház  189  198  208 

Jelenits István  71 

József Attila Városi Könyvtár (Makó) 

 állományapasztás  9 

 Buborék Színpad  195 

 dokumentumkiállítások  23  24 

 előadások  50  161  163  196 

 foltvarró kiállítás  202 

 gyermekkönyvtár  64  195  221 

 irodalmi rendezvények  68  77 

 képzőművészeti kiállítások  49  52  53  63  67  105  118  146  151  155  165  177  

222 

 könyvbemutatók  58  73  91  93  142  170  218 

 Szirbik Miklós Társaság  32  58  73  170  196 

Juhász Zoltánné  228 

 

K. F. = Kisimre Ferenc 

K. Fejes Erzsébet  117  123 

Kalmár László  156 

Karsai Ildikó  218 

Katona Judit  97 

Keczer Gabriella  46 

Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent)  10  79  80  172  180  201  226 

képzőművészeti kiállítások 

 Hódmezővásárhely  47  88  174  175 

 Makó  49  52  53  63  67  105  118  146  151  155  165  177  222 

 Maroslele  43  56  87  141  173  214 

 Szeged  4  6 

Kerekes Ferencné Furák Margit  173 

kiállítások = dokumentumkiállítások; építészeti kiállítás; famunkák kiállítása; foltvarró 

kiállítás; fotókiállítások; iparművészeti kiállítás; képzőművészeti kiállítások; 

könyvkiállítás; városrendezési fórum és tervkiállítás 

Kilyén Ilka  77 

Királyhegyes  162 

Kisimre Ferenc  144 

Kiss Mihály  193 

Kisteleki Alapítvány  19 
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Klauzál-Radnóti Baráti Kör (Szeged)  120 

Kocsár Miklós  185 

Kolosváry Gábor  156 

konferenciák = tanácskozások 

Korom András  11  69  132  160  223 

Kosutány Ignác  212  213 

Kovácsné Nagy Katalin  135  137 

könyvbemutatók 

 Csongrád  57  60  112 

 Hódmezővásárhely  65  68  88  90  106  108  109  113  117  123  187  215  220  

223 

 Makó  58  73  91  93  142  170  218 

 Maroslele  15  115 

 Szeged-Kiskundorozsma  129 

 Szentes  107 

költészet napja  62 

könyvajándékok  29  131  132 

könyvhét  98  99  107 

könyvkiállítás  200/a 

könyv-örökbefogadás  147  150  152 

könyvtáravatás  171  182  190  könyvtárköltözés 

könyvtárépítés  44  46  59  84  127  128  130  219  224 

könyvtári együttműködés  184  200 

könyvtári pályázatok  136  172 

könyvtárigazgatók  13  80  226 

könyvtárköltözés  86  133  140  145  154  könyvtáravatás 

könyvtárközi bizottság  59 

könyvtártörténet  200/b 

Kőszegfalvi Ferenc  106  119 

A Közép-európai Idő [folyóirat]  92 

községi könyvtárak = Algyő; Bordány; Deszk; Fábiánsebestyén; Felgyő; Királyhegyes; 

Maroslele; Mártély; Nagymágocs; Szegvár; Üllés 

Krasznai Attiláné  227 

Krekovics Diana  184 

Kristó Nagy István  116  122 

Kultúrpalota (Szeged)  77/a 

Kunkovács László  187 

 

L. L. = Lehoczky Leopoldina 

Lajta Erika  191 

Lehoczky Leopoldina  182 

Lendvay Kamilló  185 

Lengyel András  163 

Lévay Gizella  12  40  81 

Lévay Henriette, Péliné  138 

Lovag Dunai József  56 
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M. Sz. J. = Morzsik Szabó János 

Macskássy Izolda  174  175 

Mader Béla  46 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete olvasószolgálati szekciója  229 

magyar kultúra napja  10 

Makó = Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola; József Attila 

Városi Könyvtár; Makói Foltvarró Kör; Szirbik Miklós Társaság 

Makói Foltvarró Kör  202 

Márai Sándor  166 

Marjanucz László  58 

Maroslele 

 előadás  16 

 játszóház  189  198  208 

 kiállítások  5  43  56  87  141  173  214 

 könyvbemutató  15  18  115 

Marosvári Attila  73 

Márta Andrea  209 

Mártély  229 

Márton Ildikó  91  93 

Máté Mária  51 

Medgyesi István  21 

Ménesi Lajosné  103 

“Ment-e a könyvek által a világ elébb?” [könyvkiállítás]  200/a 

Millenniumi kávéház (Szeged)  27 

Mindszent = Keller Lajos Városi Könyvtár 

Molnár Balázs  44 

Molnár Melinda  68 

Mónus Szilvia  47 

Móricz Nikoletta  227 

Morzsik Szabó János  86  204 

mozgáskorlátozottak  158 

 

Nádas Alexandra  126 

Nagy Attila  79 

Nagy Katalin, Kovácsné  135  137 

Nagymágocs  186 

Németh László  69  160 

Németh László Városi Könyvtár (Hódmezővásárhely)  110  149 

 előadások  157  160  194 

 filmes szerzői est  183 

 folyóiratbemutató  92 

 fotókiállítás  92 

 gyermekkönyvtár  135  137  192  207 

 irodalmi rendezvények  7  11  94  97  116  122 

 képzőművészeti kiállítások  47  88  174  175 
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 könyvajándék  131  132 

 könyvbemutatók  65  68  88  90  106  108  109  113  117  123  187  215  220  223 

 könyv-örökbefogadás  147  150  152 

 könyvtári pályázatok  136 

 olvasópályázatok  101  211  225 

 rajzpályázat  211  225 

 ünnepi könyvhét  107 

 zenei rendezvény  82 

Novák István  109  113 

 

Ocsovszky László  88  90 

Oláh Nóra  63  67  87 

Olajos Ágnes  129 

olvasás éve  94  143  144  211 

olvasópályázatok 

 Bordány  28 

 Hódmezővásárhely  101  211  225 

 Mindszent  10 

 Szeged  14  17  36  55  70  89  96 

olvasótábor  229 

Olvassunk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt [pályázat]  14  17  36  55  70  89  96 

Ormos Ferenc  215 

Ornyik Sándor  26 

 

P. Bodzsár Erzsébet  97 

Panek Sándor  34 

Papp Zoltán  153 

Pataricza Kata  134 

Péliné Lévay Henriette  138 

Péter László  230 

Pintér Éva  128 

Polner Zoltán  75  97  129 

Pomogáts Béla  163 

Pozsgay Imre  188  209 

Pribelszky Alajosné Erdei Mária  177 

 

rajzpályázatok  180  211  225 

Ruszka Barna  22 

 

S. S. R. = Sebesi Rita 

Sári József  185 

Schmidt József  58 

Schultz Frigyes György  131  132 

Sebesi Rita  225  226 

Selye-Szabó Stressz Tudomány és Művészeti Intézet és Könyvtár Alapítvány  54 

Simon M. Veronika  118 
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Sipos István  23  142 

Somogyi-könyvtár (Szeged)  120 

 brit információs sarok  72  78 

 fiókkönyvtárak = fiókkönyvtárak Szegeden 

 folyóratismertetés  230 

 gyermekkönyvtár  81  95  olvasópályázatok 

 kalendárium gyűjtemény  12 

 képzőművészeti kiállítások  4  6 

 Kisteleki Alapítvány  19 

 könyvajándékok  29 

 könyvkiállítás  200/a 

 könyvtári együttműködés  184  200 

 olvasópályázat  14  17  36  55  70  89  96 

 régi épülete  77/a 

 számítógépes kölcsönzés  1 

 szcientológiai alapú korrepetálás  34  35  37 

 vetélkedők  31  95  228 

 zenei rndezvények  185 

Sz. I. M. = Szabó Imre 

Szabadkai Városi Könyvtár  184  200 

Szabó Ferenc  74 

Szabó Imre  105  118  177 

Szabó János = Morzsik Szabó János 

Szabó Károly = Herédi Szabó Károly   

Szabó Lenke, G.  13 

Szalai András  161 

Szalontai Attila  207 

számítógépes kölcsönzés  1 

számítógépes szolgáltatás  104  199  219 

szavalóverseny  210 

szcientológia  34 

Szeged = Buborék Színpad; Dél-alföldi Bibliotéka Könyvtár; Klauzál-Radnóti Baráti 

Kör; Millenniumi kávéház; Somogyi-könyvtár; Szeged Plaza; Kultúrpalota; 

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára; Szofi Oktató- és 

Továbbképző Központ 

Szeged Plaza  95 

szegedi könyvtártörténet  200/b 

szegedi kultúrpalota  77/a 

Szegedi Műhely  230 

Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára 

 dokumentumkiállítás  38  40  156  212  213 

 könyvtárépítés  44  46  84  127  128  130  219  224 

 számítógépes szolgáltatás  104  219 

Szegvár  3 

Szekeres István  146  151 

Szentandrási Imréné  214 
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Szentes = Bibliotheca Universalis; Szentesi Járási Könyvtár; Városi Könyvtár Kht. 

Szentesi Járási Könyvtár  178 

Szenti Tibor  108 

Szirbik Miklós Társaság (Makó)  32  58  73  170  196 

Szofi Oktató- és Továbbképző Központ (Szeged)  199 

„Szorítva könyvem kebelemre” [olvasótábor]  229 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet, Csúri Károlyné  12  200/a 

 

T. Sz. = Tábori Szilvia 

Tábori Szilvia  135  175 

Takács Attila  49 

tanácskozások  8  102  168  169 

Tari Gábor  216 

Tarnai László  97 

teleház, telekunyhó  162  172 

Temesi Ferenc  85 

Tóth Sándor László  51 

Tóthpál József  157  160 

Töttős Gábor  107 

Tráser Ferenc  127 

Turcsány Péter  65 

 

Új kihívások, új szerepkörök [tanácskozás]  102 

 

Ügyes kezek délutánja [gyermekfoglalkozás] 48  76 

Üllés  167 

ünnepi könyvhét  98  99  107 

 

Vántus István kortárszenei napok [rendezvénysorozat]  185 

Varázssziget Alapítvány  34  35  37 

Varga András  27 

Varga László  194 

Várkonyi István  2 

Városi Könyvtár Kht. (Szentes)  107  111  217 

 előadások  21  71  74  153  164  193 

 irodalmi rendezvények  62  166 

 kiállítások  30  33  197  203 

 konferencia  168  169 

 könyvbemutató  107 

 könyvtárigazgató  13 

 városrendezési fórum  30  33 

 zenei rendezvények  114 

városi könyvtárak = Csemegi Károly Városi Könyvtár (Csongrád); József Attila Városi 

Könyvtár (Makó); Keller Lajos Városi Könyvtár (Mindszent); Németh 

László Városi Könyvtár (Hódmezővásárhely); Somogyi-könyvtár (Szeged); 

Városi Könyvtár Kht. (Szentes) 
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városrendezési fórum és tervkiállítás  30  33 

Verbászi Beáta  62 

versmondó verseny  61 

vetélkedők  31  95  228  olvasópályázatok 

Viharsarok [hírlap]  3 

 

Waltner Károly  212  213 

 

zenei rendezvények 

 Csongrád  181 

 Hódmezővásárhely  82 

 Szeged  185 

 Szentes  114 

 


