ÜNNEPELŐ
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ…

… hogy Hiller István oktatási és kulturális miniszter Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke megbízásából a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át Nyakasné Túri Klárának, a zalaegerszegi Városi
Könyvtár nyugalmazott könyvtárosának, amelyhez szívből gratulálunk.
Nyakasné Túri Klára (sz.: Túri Klára) 1926. október 7-én Tabon született. A
második világháború után a helyi laktanya könyvtárában kezdett dolgozni, majd 1961ben családjával együtt Zalaegerszegre került, és immár 46 éve a város és a megye egyik
legszorgalmasabb kultúrmunkása.
1961 és 1968 között a Zala Megyei Könyvtár olvasószolgálati munkatársa, 1968–
1981 között a József Attila Városi Könyvtár vezetője volt. A könyvtári munkával összefüggésben nagyon sok kulturális kezdeményezés fűződik a nevéhez: 1969-ben ő szervezte meg a megyében először a József Attila szavalóversenyt az általános iskolások
számára, amelyet a megyei és a városi könyvtárak azóta is minden évben lebonyolítanak,
bevonva most már a Muravidék magyar anyanyelvű diákjait is. Útjára indította a Bölcs
Bagoly című gyermekkönyvtári sorozatot, melynek kilenc kötete jelent meg. A
gyermekkönyvtári foglalkozásokra támaszkodva megszervezte a Kacsa Kázmér bábcsoportot, mely 10 éves működése során fellépett a Ki Mit Tud?-on is, és 1978-ban Népművelési Nívódíjat kapott.
1981-ben nyugdíjba helyezték, de töretlenül dolgozott tovább, több területen is.
Egyrészt egy újabb bábcsoportot szervezett, Bajazzo néven, mely 13 évig állt fenn, kétszer nyerte el a Kiváló Együttes címet. Legfontosabb munkája az 1978-ban a József Attila Városi Könyvtár keretében létesített Keresztury Emlékkönyvtár felszerelése, gondozása, állományának feldolgozása és folyamatos bővítése. Zalaegerszeg szülötte és díszpolgára volt Keresztury Dezső, miniszter, könyvtáros, költő és irodalomtörténész, aki itteni házát a városra hagyta, és magánkönyvtárának jelentős részét, 8000 kötetet is a gyűjteménynek ajándékozta. Ezt dolgozta fel Nyakasné Túri Klára, aki a gyűjteményt még
számos kézirattal, kortársak videóra és hangszalagra vett visszaemlékezésével gazdagította és gazdagítja most is; ezenkívül oroszlánrészt vállalt a 2004-ben, Keresztury
100. születésnapja alkalmából készült verses könyv és CD előkészítésében is.
Nyakasné Túri Klára már elmúlt 80 éves, de ma is tevékeny kultúraszervező.
1999-ben hozta létre a Keresztury Irodalmi Kört, melynek több mint száz tagja van. A
Kör az ő vezetésével minden hónapban a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban tartja összejöveteleit, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat.
Nyakasné Túri Klára több elismerést kapott életében, először a 70-es években,
majd a város is honorálta tevékenységét – ez a kitűntetés sokoldalú munkásságának
legmagasabb szintű elismerése.
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