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MŰHELY 

A KESZTHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR 60. SZÜLETÉSNAPJA 
 
 

„A könyvtári szolgálat kulcsa az információs szupersztrádák kiépítésének korában is a 
könyvtáros. Ezt a munkát nem lehet raktárosi vagy bolti eladói beállítottsággal végezni. 
Ide intellektuális igényesség, differenciált gondolkodásmód, a műveltség folytonos 
továbbépítésének belső szükséglete, szellemi és érzelmi nyitottság, szolgálatkészség, 
megbízhatóság és türelem kell." (Engel Tibor) 
 
A fenti idézet volt a mottója a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 2013. 
október 12-én, intézményünk létrejöttének 60. évfordulóján tartott ünnepségünknek, 
melyet az Őszi Könyvtári Napok keretén belül rendeztünk meg. 
 

 
 
Keszthely város polgármestere, Ruzsics Ferenc köszöntötte a megjelenteket. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével. Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, 
a társintézmények vezetői, megyei és városi könyvtárak igazgatói, civil szervezetek 
tagjai, jelenlegi és volt kollégáink, valamint olvasóink is. A város vezetője elmondta az 
ünnepségen, hogy a lakosságnak nagy biztonságot jelent, hogy a város el tudja tartani a 
könyvtárat. A jövőbeni cél pedig, egy új gyermekkönyvtár épületének építése az 
anyakönyvtárhoz. 
 
Mint jelenlegi könyvtárigazgató, a köszöntések után felidéztem a 60 év történéseit, 
megemlékeztem az első igazgatóról, Bécsi Jánosról, aki 1952–1991 között vezette a 
könyvtár munkáját, miután 1952-ben a járási feladatok ellátásával bízták meg. 
Magyarországon a II. világháború után, az '50-es években a könyvtárak hőskorukat 
élték. Az újonnan alakult könyvtárak száma elérte a háromezret. Keszthelyen a 
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könyvtár, mely 1994-ben vette fel a Fejér György Városi Könyvtár nevet, 1953-ban 
nyitotta meg kapuit. 
A 60-as években szépen nőtt az olvasók száma, míg a népkönyvtárak átadásra kerültek 
tulajdonjogilag a községek részére. 1967-ben a Festetics kastély felújítások elé nézett, a 
könyvtárnak is költöznie kellett, mégpedig az északi szárnyba.  
Ez alatt az idő alatt két fiókkönyvtár is létesült, a Kossuth u. 32. sz., majd a Rákóczi tér 
11. sz. alatti helyiségben, melyek fenntartását a városi tanács biztosította. 
A kistelepülési könyvtári feladatokat 1970-től Szabó Ilona látta el, először egyedül, 
majd később az ellátórendszer keretén belül többedmagával. Az akkori közigazgatási 
átszervezések érintették a könyvtárat is: 1971-ben megszűntek a járási tanácsok, a 
könyvtár a város hatáskörébe került. 1974-ben költözhetett a könyvtár a kastély 
felújított, déli szárnyába. A Kossuth u 28. sz. alatt gyermekkönyvtár működött, itt a 
gyermek olvasói létszám 1000 fő feletti volt, a rendezvények száma 100 körüli évente. 
1980–1985 között – mivel a tetőszerkezet életveszélyessé lett nyilvánítva – kétszer 
kellett költöztetni az intézményt.  
Közben a felnőtt könyvtári részben a központi ellátórendszer kiépítése is fontos feladata 
volt az igazgatónak. 1979. jan. 1., Keszthely város és járás visszacsatolása Zala 
megyéhez szinte ünnep volt. Az ellátórendszer szervezését Zala megye is támogatta, sőt 
a keszthelyi kezdeményezést az egész megyében bevezetésre javasolta. A könyvtár 
dolgozóinak száma 16 főre emelkedett, mely létszám egészen 2011-ig maradhatott. 
Bécsi Jánost nyugdíjba vonulása után igazgatóként dr. Müller Róbertné követte 1992–
2005 között. Az ünnepségen a nyugalmazott intézményvezető nem volt jelen külföldi 
tartózkodása miatt, de video üzenetét eljuttatta az ünneplőkhöz, visszaemlékezve a 
könyvtár nehéz és küzdelmes, de mindenképpen sikeres éveire. Megemlékezett többek 
között a volt kollégákról, az együtt töltött időszak feladatairól, eredményességeiről, az 
induló országos és megyei pályázati lehetőségekről, az informatikai fejlesztésekről, 
azok olvasói hasznáról. Kiemelte a könyvtár életének két  fontos eseményét: az 1998-as 
könyvtárköltözést, valamint a könyvtár létrehozásának 50. évfordulóját. 
 
Az est következő részében a vezetésem alatt eltelt 9 év eseményeiről, sikereiről, 
pályázatok megvalósulásáról, teendőinkről számoltam be. Kiállítás helyett fotókat, 
korabeli és mai pillanatképeket vetítettünk: cikkekről, eseményekről, életünkről, 
munkánkról, rendezvényekről, vetélkedőkről, szavalóversenyekről, olvasótáborról, a 
vendégkönyvünkből másolt bejegyzésekből, vagy a közös szabadidő eltöltéséről, 
egyszóval a 60 évünkről. 
 
Ünnepi estünket Kiss Gábor igazgató előadása tette még rangosabbá "A városi könyvtár 
szerepe a megye könyvtári ellátásában" címmel. A Fejér György Városi Könyvtár, mely 
31 településen lát el feladatot, szolgálja ki az olvasókat, jelentős tényező Zala megye 
életében, kulturális tevékenységében – emelte ki az ünnepi délutánon a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. 40 éven keresztül ellátórendszeri működéssel 
végezte a feladatot - megyei szakmai irányítással - a járási-városi könyvtár. 1979-ben 
már 59 volt az ellátandó községek száma. 
Nagy fordulat 2006-ban következett be, amikor a kistérségek hatáskörébe került az 
állami normatíva, mely %-os arányban került elosztásra, a feladatot végző városi 
szolgáltató könyvtárak részére. Ez a rendszer 7 éven át működött, melynek 
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eredményeképpen a kistelepülések dokumentumszáma szinte megduplázódott, 
felújításra kerültek a könyvtári helyiségek, rendszeres heti nyitva tartással működnek, 
rendezvényeket tartanak. 
A 2013-as év újabb szakmai ellátási formát hozott. A könyvtári törvény és 
jogszabályváltozások eredményeként a megyei könyvtár települési könyvtári és 
közművelődési célú kiegészítő támogatásából láthatjuk el a 31 községet könyvtári 
dokumentummal, tárgyi eszközökkel, rendezvények szervezésével. 
 
 

 
 
A következőkben Sáringer-Kenyeres Tamás országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc 
polgármester, Kiss Gábor könyvtárigazgató és Szabó Ilona ny. igazgatóhelyettes 
megkoszorúzta Fejér György és Bécsi János könyvtári emléktábláját. 
Az ünnepségen ezután emlékplakettel köszönte meg a könyvtár az együttműködést a 
fenntartónak, s mindazoknak a szervezeteknek, civil szervezeteknek, intézményeknek, 
magányszemélyeknek, volt és jelenlegi munkatársaknak, akik partnerei voltak a 
munkában, előrehaladásban. 
Itt mondunk köszönetet mégegyszer mindazoknak, akik ajándékkal kedveskedtek és az 
elmúlt 60 évben együttműködő partnereink voltak. 
 
A program este nyolc órától a gyermekeknek szervezett éjszakai könyvtártúra 
lámpással: „Nyomozás a könyvtárban" elnevezett kalanddal folytatódott.  
Tizennégy fiatal, a legaktívabb könyvtárba járó és olvasó, 4–6. osztályos diák vehetett 
részt az izgalmas programon, ahol először a veszprémi egyetemista Gyurácz Tamás 
gitározott és énekelt megzenésített verseket a gyerekeknek. A fiatal mérnökhallgató 
maga is meglepődött a hangulaton, és szívesen töltött el egy órát a diáksereggel. 
Esti lámpafény mellett a "tábortűznél" feladatok megoldására vállalkoztak a gyerekek. 
Előtte megismerkedtek a könyvtár minden termével, s indult a játék.  
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Boríték...kérdések...betűk keresése sötétben-párban, könyvek, emléktáblák, plakátok, 
feliratok között. Este 21 órára meg is találták a megoldásokat. Nagy örömmel rakták ki 
az ismert - Olvassatok minden nap! – szlogent. 

 
 

 
 
 
 
Késő este. Gyors ágyazás a szőnyegen, s várakozás a diavetítős mesére. Igazi esti mese 
volt. Mazsola a fodrász, valamint a Téli berek c. történetet olvasta Magyar Szilvia 
gyermekkönyvtáros és Kalmárné Amberg Xénia olvasószolgálati csoportvezető. 
Pogácsamajszolás és fogmosás után rövid és kevés alvás, majd jött a reggel retro 
reggelivel: zsemlye, házilekvár, méz, házilag készített kakaó, tea és párizsi szelet. 
Ennyi élmény! Megélt 60 év! Visszaemlékezések. Siker, kudarc, álmok és vágyak. 
 
Semmi nem maradt ki a Fejér György Városi Könyvtár születésnapi „zsúrjából"! 
 

 
 

Pappné Beke Judit 
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A KÖNYV NAPJA LENDVÁN – OLVASS MAGYARUL! 
 
Az UNESCO 1995-ben a KÖNYV VILÁGNAPJÁ-vá nyilvánította április 23-át, 
katalán javaslatra. A nap célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük 
egymást a könyvek forgatására. Ez alkalomból az 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskolába Zagorec-Csuka Judit az intézmény könyvtárosa személyesen hívta meg a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársait Lendvára, hogy foglalkozás keretében 
segítsük az ottani gyerekeket a magyar gyermekirodalom megismertetésében. A 
felkérésnek örültünk, és szorgalmasan készültünk rá kolléganőmmel, Tóth Renátával 
együtt.1 Mindketten gyermekkönyvtárosok vagyunk. Sok könyvtári foglalkozást, s 
programot, tartottunk már, de ez mégis kihívás volt számunkra. Új környezetben, 
magyarul jobbára csak értő, de nem beszélő gyermekkörben kellett a mai magyar 
gyermekirodalmat bemutatnunk, népszerű magyar könyvek segítségével.  
 

Az első tanóra a könyvtárban zajlott hatodik 
osztályosok részvételével. Olyan 
könyvajánlót készítettem, a Power Point 
program segítségével, amely 34 diából állt. A 
könyvválogatást a könyvtárunkba járó 
gyerekek megkérdezése és személyes 
tapasztalatom alapján állítottam össze a 
legolvasottabb magyar ifjúsági irodalomból. 
A dián az ajánlott könyvről borító és rövid 
leírás is volt, a könyv szerzőjén és címén 
kívül. A figyelmük felkeltésére a könyvet 

összekötöttem még az internettel is. Ilyen volt például a Bátky András: A világ összes 
kincse című könyve. A jazz inkább felnőttek számára alkotott műfaj volt. Sárik Péter 
jazz-zongoraművész és Bátky András meseíró ezen szeretett volna változtatni, amikor 
új műfajt teremtettek egy mesébe ágyazott jazzelőadás létrehozásával. Ebbe hallgattunk 
bele a gyerekekkel. A következő Bálint Ágnes: Szeleburdi családja, amelyből film 
készült; s a kezdő pár percet megnéztük. Berg Judit: Rumini Ferrit-szigetén című 
színházi előadásába is betekintettünk;Lakatos István: Dobozváros című könyvéhez 
készült kisfilmbe is belekukkantottunk. Végül Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen című 
írásának színházi változatán nevethettünk. Néhány mondatos ismertetőt fűztem a többi 
könyvhöz. Az óra végén minden gyerek a kezébe vehette az általam bemutatott 
könyveket, amelyeket mi vittünk magunkkal. Remélem tetszett nekik a 
könyvajánlásom. A helyi könyvtárban is találtunk magyar ifjúsági irodalmat, melynek 
nagyon örültünk. A nyári szünetben így lehetőségük nyílt a kölcsönzésükre, 
elolvasásukra, s talán jól szórakoztak. 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Fönt a Maszat-hegy legtetején, ahol 
érik a Bajuszos Pöszméte, és ahol sose 
voltunk még, te meg én, dudorászik a 
teraszon Szösz néne: "Szösztelenítés, 
portalanítás, föltakarítás? Kösz, még 
ne.„

https://www.youtube.co
m/watch?v=yoJLRMkaWE
k

https://www.youtube.co
m/watch?v=AeK0YjpMSZ
c

                                                 
1 Tóth Renáta írását az előző lapszámban közöltük (a szerk.) 
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A következő órán a mese birodalmába kalauzoltam a gyerekeket. A méhkirálynő című 
mesét mondtam el a gyerekeknek papírszínház segítségével. A papírszínház Kamishibai 
Japánból ered, és a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja. A mesélő hangjával lesz 
teljes az előadás, hiszen a gyerekek egy fakeretet látnak az asztalra helyezve. A 
következő pillanatban kinyílik a doboz egyik, másik, harmadik ajtója, majd így sorra az 
összes és elénktárul a kép. A mesélő elkezdi olvasni a mesét és közben váltja a képeket. 
A Méhkirálynő meséje azt üzeni, hogy az életben többre viszi az, aki nemcsak „okos”, 
hanem a természettel is harmóniában él. A történet elmesélése után a gyerekek 
választhatták ki, melyik szereplőt játsszák el a történet újramesélésekor. Lényeges volt, 
hogy minden gyerek szereplője legyen a történetnek. A mese kissé megváltozott az 
újrameséléskor, kiegészült drámapedagógiai elemekkel. Kibővült az alaptörténetben 
nem szereplő helyszínekkel, próbatételekkel. Ez még érdekesebbé, vidámabbá, 
mókásabbá tette a játékukat, de nem vett el a cselekmény értékéből. 

A negyedik osztályosokat Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó meséjével vártam. 
Felolvasása közben sikerült a történetbe bevonnom a gyerekeket is. Nagyon sok madár 
szerepelt a mesében, ezért először ezekkel ismerkedtünk könyvek és képek segítségével. 
Az osztály tagjai négy csapatot alakítottak ki. A mese négy „szereplőjét” műszaki 
kartonlapra vázolva kapták meg. A feladatuk a gyerekeknek az volt, hogy kollázs 
technikával ragasszák, tegyék életképessé a történet egy-egy szereplőjét, a hallottak 

szerint.  

Összegzésként szeretném elmondani, hogy jól éreztem 
magam a lendvai gyerekekkel. Remélem, hogy a 
gyerekek órák után feltöltődve, jókedvvel, könyvet, 
olvasást, irodalmat megszeretve távoztak. Azon kívül, 
hogy felkészülten érkeztem hozzájuk, természetesen 
nagyon sok múlt az óra sikerén rajtuk, a 
partnerségükön, szeretném ezt megköszönni nekik. Jó 
szívvel gondolok rájuk. 

 

 

 

Horváthné Jóna Mária 
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BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK GYERMEKEKNEK A 
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA 

ÉS KÖNYVTÁRA  
KÖNYVTÁRÁBAN 

 
2013 őszén a ZVMKK könyvtárának két könyvtárosa, Czirákyné Tóth Edit és 

Hatejer Katalin részt vett egy képzésen, melynek elvégzése után fejlesztő biblioterápiai 
ismeretekkel gazdagodtak. 

Az itt szerzett ismeretek, tapasztalatok kamatoztatása, és a biblioterápia segítő 
ereje iránti lelkesedés inspirálta azt a kezdeményezést, amelynek köszönhetően egy 

iskolás csoport havi 1-2 alkalommal 
részt vesz a biblioterápiás délutánokon. 
A foglalkozásokat Hatejer Katalin 
könyvtáros vezeti, az iskolás csoport 
tagjai pedig a zalaegerszegi Kertvárosi 
Általános Iskola Eötvös József 
Székhelyiskolájának negyedik 
osztályos tanulói. Az osztály 
rendszeres kapcsolatban áll 
könyvtárunkkal, mivel első osztályos 
koruktól fogva látogatják a ZVMKK 
könyvtárát kölcsönzések, könyvtári 

e véve haladunk tovább. 

foglalkozások céljából. 
            Az osztályfőnökkel folytatott beszélgetések alkalmával kiderült, melyek azok a 
problémák, amelyekre jó megoldás lehet egy ilyen foglalkozáson történő beszélgetés. 
Ezekből összeállt egy tematika, amely olyan elemeket tartalmaz, mint a tolerancia, a 
családi problémák, és a gyermekkori félelmek. Minden problémakört kisebb témákra 
bontva dolgozunk fel, s a visszacsatolásokat figyelemb
A foglalkozások általában egy ráhangoló játékkal kezdődnek, majd egy mese – 
leginkább népmese – következik, amely a feldolgozni kívánt kérdésre irányítja a 
figyelmet. Minden ilyen történet rendkívül ösztönző hatással van a gyermekekre, talán 
ennek köszönhető, hogy az azt követő beszélgetések segítenek abban, hogy a főhős 
problémájából saját magukra is következtetéseket, tanulságokat tudnak levonni. Ennek 
segítő hatását mutatja, hogy a korábban hallgatag, passzív tanulók is bekapcsolódnak 
ezekbe az eszmecserékbe, és egyre jobban kibontakoznak a foglalkozásokon. Hogy 
mindez még sikeresebb legyen, a foglalkozásokon gyakran előfordulnak vizuális és 
zenei szemléltetőeszközök is (pl. relaxációs zene, fotó). Minden találkozás jó 
hangulatban telik, s a beszélgetések során a tanulók egyre jobban megnyílnak.  

Ezek az alkalmak segítettek abban, hogy a gyermekek még közelebb kerüljenek 
a könyvtárhoz. Szorgalmasan járnak a rendezvényeinkre, és kölcsönözni is – nem csak 
iskolai kereteken belül. Tapasztalataink szerint a magatartásuk is jelentősen javult mind 
a könyvtárosokkal, mind a pedagógusokkal, mind pedig egymással szemben. 

Reményeink szerint a későbbiekben több osztályt is fogadunk majd a 
könyvtárunkban hasonló keretek között. 

 
 

 Hatejer Katalin 
könyvtáros 
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A KÖNYVBARÁT KÖR NYÁRI KIRÁNDULÁSA 
 
2013. januártól működik a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és 
Könyvtára könyvtárában Könyvbarát Kör. Júniusban, az I. félév lezárásaként a tagjai 
közül tizenöten két könyvtárossal egy kiránduláson vettek részt, melynek célja egymás 
jobb megismerése, valamint szűkebb hazánk építészeti és kulturális emlékeinek, 
örökségének meglátogatása volt. A nagyon jó hangulatú kiránduláson a résztvevők 
megtekintették a nádasdi rotundát, majd Körmenden a Batthyány kastélyt, ahol két 
időszaki kiállítás is színesítette a programot. 
 

 
 

 
Megnéztük a Holt-Rába környéki felujított kiránduló helyet, s a lelkesebbek körbeölelték a kb. 500 

éves platánfát. 
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Sárváron a várról szereztünk érdekes információkat, s sétáltunk az arborétumban. Az út 
végső állomása Berzsenyi Dániel szülőházának meglátogatása volt Egyházashetyén.  

 

 
 
2013 szeptemberétől újra folytatódik a Könyvbarát Kör 16 taggal. A havi egy 
találkozón helyet kapnak könyvajánlók, írók bemutatása, s novellák közös feldolgozása 
is. A tagok már várják az újabb kirándulást, melyre valószínűleg májusban kerül sor. 

 

 
 

 
Czirákyné Tóth Edit könyvtáros (ZVMKK) 
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GONDOLATOK 2014-BEN EGY ORVOSI SZAKKÖNYVTÁRBAN 

„KITÖRÉSI PONTOK” KERESÉSE 
 
 
Lehet, hogy a kórházak finanszírozási gondjaiból az átlagosnál többet éreznek az általuk 
fenntartott könyvtárak? 
Lehet, hogy az egyre nehezedő működési körülményeik közepette könyvtáraiknak a 
megmaradásért kell küzdeniük?  
Lehet, hogy nap, mint nap bizonyítaniuk kell, hogy biztonságos, minőségi betegellátás 
nem képzelhető el megfelelő szakirodalmi / szakinformációs háttér nélkül? 
A kérdések megválaszolásához elengedhetetlen, hogy szakkönyvtáraink újból és újból 
számba vegyék meglévő és fejleszthető lehetőségeiket, felmérjék fenntartó intézményük 
és annak vonzáskörzetének igényeit, majd kellő megalapozottsággal cselekedjenek.  
Tegyenek meg minden lehetőt azért, hogy a környezetükben dolgozó orvosok, 
szakdolgozók folyamatosan naprakész ismeretek, versenyképes tudás birtokában 
végezhessék munkájukat, miközben részt kell vállalniuk az egészségmegőrző, 
betegtájékoztató munkából is! 
Saját példáink nyomán szeretném ismertetni azokat a tevékenységformákat, amiket a 
kórházunkban folyó gyógyítás, az ahhoz kapcsolódó oktatás, kutatás szolgálatában 
tettünk.  
2013-ban összegyűjtöttük és szerkesztve elérhetővé tettük az intézménybe befogadott és 
gyakorolt – a szakmai kollégiumok által ajánlott – valamennyi módszertani irányelvet, 
protokollt. Kórházunkban így 23 szakterület idevonatkozó dokumentumai érhetők el 
részben teljes szöveggel, részben a forrás pontos megjelölésével. Az Egészségügyi 
Szakkönyvtár portáljáról indulva – regisztrációval - elektronikusan - betűrendben - 
Tudástár menüpont / szakmai oldalak / Módszertani levelek, Protokollok, Szakmai 
irányelvek / Minimumfeltételek linkre kattintva, vagy a Kórház intranet hálózatán 
Dokumentumtár, Irányelvek menüpontot választva. Ezekre az alapokra építve a jövőben 
e téren már „csak” a folyamatos frissítés, aktualizálás jelent újabb feladatot.   
Ugyancsak 2013-ban – korábban megkötött szerződés alapján – került intézményünk 
részéről feltöltésre a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT). Ennek 
eredményeképpen 23 kórházi munkatárs – közülük 19 osztályvezető főorvos – 
tudományos munkássága, h-idexe vált ily módon „közkinccsé”. Az MTMT segítségével 
publikációikról, az azokra történt hivatkozásokról, az összesített impakt faktor 
értékekről hiteles kimutatás adható.  
Feladatunk a szükség szerinti frissítés, folyamatos aktualizálás, az újonnan felvett 
személyek regisztrálása, közleményeik nyilvántartása.  
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának oktatókórházaként mindez az 
akkreditációk megújításához alapkövetelmény. Ehhez kapcsolódóan további feladatunk 
egy intézményi repozitórium létrehozása.  
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2013 év elején a Thomson Reuters-nél előfizetett Current Contents Clinical Medicine, 
Current Contents Life Sciences adatbázisok új, korszerűbb verziójára való áttérés is 
többletmunkát kívánt. Az átállás révén a több mint tíz évig használt ftp-s változatot egy 
web-es felületről elérhető online megoldás követte. Megújult a témafigyelésünk, 
tartalomszolgáltatásunk. .  
Említést érdemel még, hogy a Prospero Könyvei Budapest Kft. közreműködésének 
köszönhetően a főorvosokat folyamatosan tájékoztathattuk szakterületük újonnan 
megjelent angol nyelvű könyveiről.  
A könyvtárban működő e-Magyarország ponton keresztül – könyvtáros e-tanácsadó 
bevonásával – részesévé váltunk a TÁMOP 2.1.2 Tudásod a jövőd! Európai Uniós 
programnak. Ezzel annak célját, az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztését is segítjük.  
Szakkönyvtárunk 50. évfordulóján – 2012-ben – tizenöt fővel megalapítottuk a 
„Könyvtárbarátok” körét. A tagok ezentúl rendszeres tájékoztatást kapnak munkánkról.  
Észrevételeik, javaslataik nagyban segítik munkánkat.  A kapcsolattartást nem csupán 
az alkalmankénti rendezvények segítik, de levelezőlista is könnyíti. A kezdeti 
próbálkozások, tapogatózó lépések után talán nem ok nélkül reménykedünk e téren is 
munkánk hatékonyságának növekedésében.  
A Könyvtár adta lehetőségek, speciális szolgáltatásaink megismertetése érdekében 
programsorozatot terveztünk: Kérdésemre hol a válasz? A könyvtár helybe 
megy…címmel. Szeretnénk, ha munkatársaink orvosi / ápolási szakmai döntéseikhez, 
szervezett vagy önképzésükhöz, vagy csupán egy szakmai probléma keltette érdeklődés 
kapcsán, tudnák, mi módon vegyék leghatékonyabban igénybe a könyvtár 
(dokumentációs, információs) szolgáltatásait.  
A program keretében a könyvtár munkatársai – előre egyeztetve – felkeresik a 
betegellátó osztályokat. A 45 perces bemutató alkalmával szó esik az Egészségügyi 
Szakkönyvtár funkciójáról, céljáról, szolgáltatástípusairól, működési körülményeiről, 
lehetőségeiről, néhány fontosabb egészségügyi adatbázis (PubMed, Magyar Orvosi 
Bibliográfia, MATARKA, és a saját könyvtári portál) használatáról, valamint a 
hallgatóságot érdeklő, helyben megfogalmazott kérdésekről, aktualitásokról. 
2014-ben – a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának egyik oktatójával 
közösen – a szakirodalom-kutatás tárgykörében, akkreditált tanfolyamot szervezünk a 
kórház munkatársainak. Terveink szerint az öt foglalkozásból álló képzés célja a 
fontosabb magyar és angol nyelvű szakmai adatbázisok megismertetése, készségszintű 
használata. 
A „kitörési pontok”-ként megfogalmazott szolgáltatásaink közül még meg kell említeni 
a www.zmkok.hu webcímen található interaktív portálunkat, amely a 2011. márciusi 
tesztperiódustól csaknem 57 ezren kerestek fel!  
 
Az ugyancsak a Könyvtár által – kórházi informatikus közreműködésével – létrehozott 
Tudományos Előadások és Közlemények Adattára (TEKA) azért érdemel említést, mert 
itt kizárólag a saját intézmény munkatársainak tudományos munkái találhatók, 
visszakereshetők, részben teljes szövegű formában is. Karbantartása, folyamatos 
frissítése nem kevés időt, energiát igényel. Regisztráció után ez is elérhető a könyvtári 
portál Tudástár menüpont alatt.  
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Csupán érdekességként jegyezném meg, hogy az NIIF Programiroda révén 1998. 
januárjától – a kórház minden osztályát megelőzve, az intézményben – elsőként a 
könyvtár rendelkezett internetkapcsolattal.  
A felsorolt kitörési pontok megvalósításához hit, elszánás, cselekvőképesség, 
realitásokon alapuló vízió nem hiányzik munkatársainkból. 
Reméljük, hogy szakmai hitelességünk is hozzájárul, hogy mindezt el tudjuk fogadtatni 
fenntartóinkkal, hogy a betegellátás mindennapi, szerves részévé válhasson 
Szakkönyvtárunk is! 
 
 

Beke Gabriella 
 
 

 
A tudományos közlemények szerepe a mindennapos betegellátásban c. szakmai nap előadója 

Karamánné dr. Pakai Annamária,  Beke Gabriella könyvtárvezetővel. 
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A VARÁZSLATOS GYERMEKKÖNYVTÁR – MIT MESÉL AZ 
ARANYHÍD 

Témanapok a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 
 
 
2013 októberétől óvodások részére témanapokat tartottunk a gyermekkönyvtárban „A 
tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 
azonosító számú pályázati programban. A Balaton mellett élek gyerekkorom óta, azóta 
csodálom és szeretem ezt a tájat, fontos volt számomra, hogy erre ráirányítsam az itt 
lakó gyermekek figyelmét is. A cél az volt, hogy interaktív foglalkozások segítségével 
minél átfogóbb képet kapjanak a Balatonról, melyeket könyvek, zenei és videó 
bejátszások is színesítettek. Továbbá az ismereteiket a különböző játékokkal, kézműves 
és manuális tevékenységekkel is bővítették. 
 
 
Az első témanapon, október 2-án - A magyar tenger: Ismerkedés a Balatonnal – 
címmel, a tó kialakulásával, alakjával, partvidékével és az időjárásával ismerkedtek az 
óvódások. Halász Judit: Sétahajó című dalával indult a foglalkozás, majd elkezdtünk 
beszélgetni arról „hogy is volt régen?” és közben elindult a mi kis sétahajónk is a 
szemléltető táblán, mellyel a témanapok alatt körbehajózzuk a Balatont. A partvidékét 
mágneses táblára raktuk ki közösen, mindenki húzott egy-egy hegység vagy hajó képet 
és azt felhelyezte rá. Találós kérdések segítségével a balatoni időjárásra irányult a 
figyelem, majd kézműves foglalkozással zárult a témanap. Nagy élvezettel készítették a 
balatoni képet, melyen minden kis gyereknek saját egyedi papírgalacsin halacskája 
úszott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A második témanapra október 30-án a Békalencse, kárász meg a többiek: A Balaton 
élővilága című foglalkozásra érkeztek az óvodások. A tóban és a parton élő állat- és 
növényvilág bemutatására került sor, melyről igazán sokat tudtak a kis óvodások. A Ki 
lehetek én? játék adta a foglalkozás vázát, e köré épült az ismeretszerzés.  
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Ügyesen kitalálták a kagylót, a halat, a békát, a nádat, a szúnyogot és a ludat. A 
megfejtések után még beszélgettünk az adott állatról, illetve növényről és a hozzá 
kapcsolódó világról.  
Tovább színesítették a témanapot a videó bejátszások, hangfelismerések és a balatoni 
halak csoportosítása mágneses táblán, valamint állat és növényeket ábrázoló távcsőbe is 
bekukucskálhattak. Ismét manuális tevékenységgel, gyurmázással zárult a program, 
ahol nagy lelkesedéssel készültek az egyedi teknősbékák.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A záró, harmadik témanapra november 20-án került sor, mely a ”Hej halászok, 
halászok…- A Balaton és az ember” címet kapta. A balatoni emberek életéről, 
sportolási lehetőségekről beszélgettünk. Közel adventhez először megbeszéltük, hogy itt 
a Balaton mellett is szokás, hogy az emberek karácsonyra várva adventi koszorúval is 
díszítik lakásukat. Így a foglalkozás alatt ők is készíthettek egyet úgy, hogy minden 
helyes válasz, élmény után egy-egy kellék, gyertya, száraz virág, buzogány és egyéb 
díszítő elem került fel rá. Az Alma együttes Balaton című dalával kicsit 
visszacsatoltunk az előző foglalkozásra. Örömmel számolták a gyerekek, hogy mennyi 
állatot fedeznek fel a dalban.  
Ezt követően tértünk át arra, hogy mit tesznek, mivel foglalkoznak az emberek és 
milyen sportok jellemzőek itt a Balaton mellett. Végül minden kis óvodás húzott egy-
egy mágneses kártyát. A kisebbek sportokról, a nagyobbak, pedig nevezetes épületekről, 
melyek a Balatonnál találhatóak. Megbeszéltük, hogy mit láthatunk rajtuk és felkerültek 
megfelelő helyükre a Balatont ábrázoló táblán. Közben elkészült a csoport adventi 
koszorúja, amit átvettek az óvó nénik, megcsodálva kis óvódásaik alkotását és boldogan 
vitték haza, ezzel is várva az ünnepeket. A témanapot könyvnézegetéssel zártuk, ami 
mindig is nagy öröm számukra és tudjuk, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a 
gyermekek olvasásra nevelését. 
 
 
 

16 
 



MŰHELY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öröm volt a csoporttal együtt dolgozni. Sokkal nagyobb volt az ismeretük, mint amire 
számítottam. Szívesen beszélgettek, mondták el élményeiket az adott témákkal 
kapcsolatosan. Minden egyes alkalommal, nagy lelkesedéssel álltak neki a kézműves 
foglalkozásoknak is, ahol kreativitásukat bontakoztatták ki. Az óvodapedagógusok is 
megelégedéssel tértek vissza minden egyes alkalommal, dicsérve a foglalkozásokat, 
mely segítette az ő munkájukat is. 
 

 
Magyar Szilvia 
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BÖLCS BAGOLY SZAKKÖR 
Ismerkedés a sokszínű gyermekkönyvtárral 

 
 
2013 szeptemberében indult el a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 
„A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 
azonosító számú pályázati programban a szakkör.  A havonta tartandó foglalkozások 
célja az iskolások részére bemutatni a gyermekkönyvtár sokszínűségét, sokoldalúságát. 
Könyvek, zenei és videó bejátszások segítségével szeretnénk minél érdekesebbé, 
figyelemfelkeltőbbé tenni a foglalkozásokat, melyek így szinte észrevétlenül, játékosan 
segítik tanulmányaikat. A rendszeres könyvtárlátogatással igyekszünk megszerettetni 
velük a könyveket, az olvasást, mely biztos alapot ad számukra az órai 
felkészülésekhez, illetve kézműves foglalkozások beiktatásával még jobban 
megmozgatni fantáziájukat, növelni kreativitásukat. 
 
Az első foglalkozáson - A gyermekkönyvtár színes világa – megismerkedtek a 
gyerekek a könyvtárral. Lelkesen osztották meg ismereteiket a beiratkozásról, a 
kölcsönzésről, a könyvek óvásáról, használatáról. Az őrjegy használatát, a kölcsönzés 
menetét vállalkozó kedvű tanulók mutatták be a többiek irányítása mellett. A találós 
kérdés, a ki lehetek én játék, népmese vetítése színesítette számukra a könyvtár 
bemutatását. Sokuk számára új volt az az ismeret, hogy az olvasáson kívül milyen sok 
lehetőségük van még nálunk a szabadidő hasznos eltöltésére. A foglalkozás során 
megismerkedtek a sokszínű Bölcs Bagoly sorozattal is. A Könyves könyv című kötete 
segítségével, pedig bepillantást nyertek a könyv történetébe. Minden szakköri csoport 
nagy örömmel készítette el foglalkozás közben a saját egyedi Bölcs Bagoly emblémáját. 
Igazán nagy élményt nyújtott számukra, mikor birtokba vehették, felfedezhették a 
gyermekkönyvtárat. 
 

 
 
 
A második foglalkozás témája: Miből lesz a kenyér? Kötetlen beszélgetéssel kezdődött 
a szakkör, majd végig kísértük a búza (a gabonafélék) útját a kenyérig.  
A Bölcs Bagoly könyvek segítségével azt is megbeszéltük, hogy lett a vadfűből a búza 
és hogyan süthetnek otthon kenyeret belőle. A szemes termények kalászai közötti 
különbségeket nemcsak könyvből, hanem behozott gabonaszálakon is megfigyelhették.  
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Találós kérdések, versek, zenei bejátszások tették változatossá a foglalkozást. Volt 
olyan csoport is, aki a vidám dalok hallatára táncra perdült, egy másik pedig dalra 
fakadt a témához kapcsolódva. A foglalkozást videó bejátszás zárta, A kicsi dió című 
magyar népmese jól összefoglalta a szakkör témáját. 
A könyv a legjobb barát című harmadik foglalkozásunk így kezdődött: Bagoly mondja 
verébnek… A csoportok többsége tudta folytatni a mondást. Nem lehet kinyitni egy 
könyvet anélkül, hogy ne tanulna valamit belőle az ember. A következő közmondás után 
megbeszéltük a jelentését és azt hogy miért, hogyan használjuk azokat. Ezután 
rejtvényes formában ismerkedhettek meg közmondásokkal, szólásokkal. 
Összekeveredett gondolatok között kellett megkeresni a helyes párokat, betűlabirintuson 
át összeolvasni egy régi bölcsességet, összekeveredett betűkből értelmes szavakat 
alkotva egy újabb közmondás volt a megfejtés és végül szótagolás segítségével oldottak 
meg egy rejtvényt, melynek kezdő betűiből olvashatták össze a megfejtést. A 
foglalkozás második részében párokban dolgozva megkerestek egy-egy adott 
közmondásokkal, szólásokkal foglalkozó könyvet, melynek megismerték használatát és 
kikeresték a kapott közmondás jelentését. A gyorsabban végző csapatok még pluszban 
gyűjtöttek baglyos mondásokat. A szakkör kézműveskedéssel zárult, minden kisdiák 
elkészítette üvegfestéssel a saját egyedi bagoly emblémáját. 
 
Karácsonyi készülődés címet 
viselte a szakkör negyedik 
foglalkozása. December, advent a 
várakozás hava; a gyerekek 
megosztották velem, hogy 
készülnek a karácsonyra az 
iskolában és otthonaikban. Az 
adventi naptár története, 
kialakulása többek számára még 
ismeretlen volt. Nekem pedig 
újdonságot jelentett, hogy az egyik 
osztályban jó cselekedetekre 
biztató ablakocskákat nyitnak ki a 
tanulók. Szóba került az adventi 
koszorú, osztály- és lakásdíszítés és a karácsonyi sütés-főzés is.  
 

A foglalkozás nagyobb részében 
manuális tevékenység folyt. Az 1-2. 
osztályosok kísérő kártyákat 
készítettek az ajándékokhoz, a 3-4. 
osztályosok pedig üdvözlőlapot, pohár 
alátétet és díszeket gyártottak.  
Dolgoztak papírral, dekorgumival és 
szalvétatechnikát is alkalmaztak. 
Szárnyalt a gyerekek fantáziája, 
szebbnél szebb és igen ötletes 
ajándékok készültek. 
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Az ötödik alkalommal egy nyomozós, verses foglalkozásra, a Jégen járó Januárra 
került sor. Tamkó Sirató Károly Január című kis köszöntője nyitotta a foglalkozást, 
majd a ráhangolódás egy zenés találós kérdéssel folytatódott. Ezután kezdődött a 
nyomozás: a verseskötetek elkeveredtek, meg kellett azokat keresni párokban vagy 
egyénileg a könyvtár különböző állományai (mesék, gyermekregények, mondák, 
regények…) között. Nagy izgalommal, lelkesedéssel kezdtek neki a nyomozásnak. A 
könyvek megtalálása után újabb rejtély, hogyan tovább? Minden csoportban volt 
legalább egy-egy tanuló, aki felfedezte, hogy a könyvben lévő sarok rejti az 
oldalszámot, melyre lapozni kell és folytatni a nyomozást. Mások a könyvbe rejtett, oda 
nem tartozó betűt találták meg, melyet egy táblára helyeztek fel. Az utolsó feladat a vers 
elolvasása és az ott található kérdés megválaszolása volt. Mindenki felolvasta a kérdésre 
adott válaszát, így a verseken keresztül beszélgettünk a januári időjárásról, növényekről, 
állatokról, madáretetésről, farsangról és arról, hogy kinek miért kedves a hónap. A 
gyorsabban végzők, illetve nagyobb tanulók a kézikönyvtárban is kerestek, bővítve 
ismereteiket a hónappal kapcsolatban (hónap nevének eredete, időjárásjóslások, 
népszokások…) Zárásként maradt még egy közös feladat, a megtalált betűkből ki kellett 
rakni Csanádi Imre Hónap-soroló versének Januári sorát, a foglalkozás címét. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Minden alkalommal, nagy lelkesedéssel és vidáman vettek részt a foglalkozásokon a 
tanulók. Öröm volt velük együtt dolgozni, hol komolyabban, hol játszva bővíteni az 
ismereteiket, tudásukat. A kézműves percek, pedig igazán elbűvölték őket. A második 
félévben is folytatódik a szakkör, további öt foglalkozásra várjuk szeretettel a 
csoportokat.  
 
 

Magyar Szilvia 
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„Nekem a Balaton a Riviéra” 
 

STRANDKÖNYVTÁR KESZTHELYEN 
 

A cím elsőként biztos furcsa, hiszen ha enyhe idő is van, mégiscsak januárt írunk. 
Viszont régóta szerettem volna megosztani veletek a keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtár szolgáltatását. Az elmúlt 5 évben sok-sok élményt és tapasztalatot szereztem 
kollégáimmal.  
Egy új szolgáltatás bevezetése minden könyvtár esetében megkövetel bizonyos 
felkészültséget, stratégiát. Nem is új szolgáltatásról van szó, hanem már meglévők 
biztosítása egy új környezetben. Reklámlehetőség megmutatni magunkat, felhívni 
magunkra a figyelmet. Mi kell hozzá?  
Íme a recept: egy jó kis csapat: H.A.L.I. Mint humor és alázat, lelkesedés és intuíció. 
Fűszerezzük meg egy kis vidámsággal és akaraterővel, bátor szívvel, és megfelelő 
felszereléssel, például strandpapucs és egyenpoló. 
2008-ban kezdődött, amikor egy hirtelen jött ötletet próbáltunk megvalósítani. 
Készítettünk felhívást, melyet a média segítségével hirdettünk, megkezdtük az 
előkészületeket.Az első év kísérleti jelleggel indult, hetente három alkalommal: hétfőn, 
szerdán és pénteken 9-17 óráig. Csapadékos nyarunk volt. Minden üzletben van 
kockázat, és nyáron a strandokon legfontosabb  tényező az időjárás, így nem sokat 
strandoltunk ebben az évben. 
 

 

21 
 



MŰHELY 

A következő évben újra nagy lendülettel indultunk”strandolni”, felhívásunkat nemcsak 
magyarul, hanem németül és angolul is közzétettük, készíttetünk hangfelvételt is, 
melyet a strandon rendszeresen be is játszottak. Plakátokat, szórólapokat a város több 
pontján is elhelyeztünk. A keszthelyi Városi Strandon a kabinoknál vertünk sátrat, 
pontosabban napernyőt, és vártuk az olvasókat. Minden reggel és este ki-, illetve 
bepakoltunk a kabinokba. 
Minden évben nagy izgalommal várjuk ezt az időszakot: dobozolás, munkabeosztás, 
plakátok készítése és elküldése, a strandra levitt értékek összeállítása, adminisztráció 
előkészítése. Sok-sok apró mozzanat.  
A 2010-es év újításokat hozott: kibővítettük a nyitvatartási időnket, így hétfőtől 
vasárnapig 10-17 óráig álltunk rendelkezésre, s ez azóta is így működik. 2012-ben új 
helyszínre kerültünk: a strand főbejárata mellett egy kis zárt helyet is kaptunk, így a 
dokumentumokat nem kellett minden nap pakolni, és 2 számítógépen internetezési 
lehetőséget is biztosítottunk.  
Furcsa lehet, de valahogy nem voltunk annyira a strandolók látómezejében, nem voltak 
olyan sokan, és tolongás sem volt a gépekért. 
A 2013-as év sok változást hozott: az idei évben a helyi televízió filmet forgatott az 
előkészületek elejétől, a leköltözésig, az első napi nyitásig, önkéntes diákok segítették 
munkákat, „visszaköltöztünk” a strandon belül a kabinokkal szembeni korábbi 
helyünkre, és kaptunk egy tágasabb kabint. Soha nem volt még ilyen sikeres a 
strandkönyvtár, mint 2013-ban, a 21 napból 20 napon le tudtunk menni és nagy forróság 
volt, így nálunk is sokan voltak. Kb. 500 könyvet, 60 féle folyóiratot, rejtvényeket 
ajánlottunk olvasóinknak, és az első strandkönyvtári olvasónk 2013-ban egy 
törzsolvasónk volt, aki már várt minket, hisz 4. éve tér hozzánk vissza.  
 

 
 

Minden reggel a könyvtárból a legfrissebb napilapokat és magazinokat levittük a 
strandra, általában a nyitáskor már várják őket. Folyóiratok kölcsönzéséhez csak 
regisztrációra van szükség és egy órára el lehet vinni, a könyvek kölcsönzése kaució 
díjas, mely 500,- Ft.  
Általánosságban elmondhatjuk, hogy vissza is hozzák a dokumentumokat, de mindig 
van egy-egy apró kivétel. Az újságok esetében például elviszik délután fél 4-kor, és 
mikor öt órakor zárunk nem hozzák vissza. Leadják a strandpénztárban, vagy másnap 
nekünk. 
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A könyvek esetében a határidő nem egy nap, postán is kaptunk már így vissza köteteket, 
és évente csak 1-2 könyv nem kerül vissza. 
Könyvtári olvasóink számára az adott félreértést, hogy a strandkönyvtár ideje alatt a 
könyvtár zárva tart, s kedvezőtlen időjárás idején sehol sem találnak minket, illetve a 
strandra csak belépőjeggyel lehet bejutni, így ezt a szolgáltatást csak akkor tudják 
igénybe venni.  
Közhasznú információszolgáltatás is van, sokszor kérdeznek, érdeklődnek, hol lehet 
jegyet venni a nyári színházra, hol lehet a közelben gyümölcsöt venni….stb.  
A melegben sokkal jobban elfáradunk, de minden fáradságot megér, mert üde színfolt 
vagyunk a strandon. A következő turisztikai szezonra is számolnak velünk, 
együttműködőek az ott dolgozók, hiszen a közös cél az, hogy elégedetten távozzanak az 
ide érkező nyaralók, mi pedig új olvasókat találjunk. 
 
 

Elhangzott vélemények a strandkönyvtárról: 
 
 
„Ez nagyon jó.” 
Jaj, de jó, hogy van strandkönyvtár. 
Nagyon jó ötlet.  
JÉ, itt van KÖNYVCSÓCSÁLÓ."  
Ez tök jó. 
Ez fantasztikus. 
Ez egy szenzációs lehetőség.  
Ez nagyszerű dolog. 
Gratulálok az ötlethez.  
Nagyon ügyes dolog, gratulálok, láttuk magukat a TV-ben. 
Jó kis kezdeményezés. 
De jó, strandkönyvtár! 
Ez kellemes meglepetés. 
Jaj, de aranyos, ez óriási; olvasófalatka! 
Mindenhol be kellene vezetni, olyan jó ötlet. 
Jópofa kezdeményezés. 
Milyen jó ötlet! Gratulálunk! 
Kitűnő dolog! 
Nem győzöm hangsúlyozni, remek kezdeményezés. 
 
Ezúton minden kedves olvasót és kollégát várunk 2014. nyarán is a keszthelyi 
Strandkönyvtárba! 
 
 
 
 
 
       Borbélyné Verebélyi Judit 
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3 ÉVES A CIMBORA KLUB! 

 
 2013. október 11-én az Őszi Könyvtári Napok keretében tartotta Cimbora 
klubunk az esedékes, újabb összejövetelét. Nem akármilyen nap volt ez a cimborák 
életében, hiszen „három évesek” lettünk! Hát, így repül az idő, pilleszárnyakon! 
 Mivel születésnapról volt szó, ünnepi előkészületekkel vártuk a gyerkőcöket. A 
régi „törzstagok” mellett új, harmadik osztályos diákokat is üdvözölhettünk, mint aktív 
résztvevőket. Tizenöt cimbora gyűlt össze a fél 3-as kezdésre. A bevezető üdvözlés után 
vette kezdetét a programunk, amely különleges csemegének számított gyereknek és 
felnőttnek egyaránt.  
 Balatoni Huber Vera jógaoktató vállalta felkérésünket, hogy néhány 
jógagyakorlattal mozgassa meg a résztvevők testét-lelkét, elméjét. Minden Cimbora-tag 
kapott egy-egy szőnyeget, ahol a saját gyakorlatát végezheti. Miután Vera is köszöntötte 
a gyerekeket, a jógáról, annak hasznáról hallhattunk érdekes gondolatokat.  

A jóga már több évezredes múltra 
tekint vissza; Indiából indult 
világhódító útjára. Hogy miért jó 
dolog jógázni? Oldja a mindennapok 
stresszét, segít kikapcsolódni testileg-
lelkileg egyaránt. Olyan egyszerű 
légző gyakorlatot is bemutatott, ami 
csak néhány percet vesz igénybe, s 
kiválóan alkalmazható akár egy 
matek dolgozat előtt. A bemutató 
különböző jóga gyakorlatokat 
jelentett. Jógaoktatónk először 
bemutatta az egyes „pózokat”, majd a 
gyerekekkel együtt végezte a nem 
mindennapi „akrobata 

mutatványokat” (jómagam csak így nevezem őket, mivel az én „élemedett koromnak”, 
gerincemnek, izületeimnek csodaszámba ment volna a tényleges jógagyakorlatokat 
elvégezni).  
 A bemutató kezdetén csak ámultunk-bámultunk, hogy mennyire hajlékony Vera 
teste, szinte balerina mozdulatokat produkált. Különböző jóga-pózokat mutatott be; volt 
közte „hulla”-póz; kobra-mozgás, „sas-póz”; „tehén-póz”; lótuszülés, hogy csak 
néhányat említsünk.  
 Az első instrukció így hangzott: Vegyél mély lélegzetet, érezd, hogy a tested 
elnyugszik a lábszáradban, térded csontjaiban. Felmelegszik a hasad, karjaid. 
Szemhéjaid rácsukódnak szemedre; egész tested laza és nyugodt lesz. Gondold azt, 
hogy szikla vagy a tengerparton, hallod a sirályok vijjogását; átjár a nap melege, 
morajlik a tenger, a testednek ütköznek a hullámok. Légy erős és szabad! Biztonságban 
vagy, senki nem tud megingatni! Vegyél mély lélegzetet, nyújtózkodjál, nyisd ki a 
szemedet, s lassan ülj le! 
 Ezután következett a „Nap-üdvözlet” feladatsor. Mint a neve is mutatja, ezt 
reggelente kell csinálni. Különböző állatpózokat varázsolhatunk testünk segítségével: 
hernyótartás; kobra-póz, lefelé néző kutya, stb. Az álló pózok közül kiemelte a „fa-
pózt”, ahol is sarkad a combodban; kezed összekulcsolva felnyúlik az ég felé. 
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A lótuszülésnél légző gyakorlat következett. Orron keresztül fújod fel magadat, s orron 
keresztül fújod ki a levegőt. Majd a hasi légzés technikáját ismerhettük meg. Ezen kívül 
kipróbálhatták a gyerekek a kulcscsonti légzést, a teljes jóga-légzést is.  
 A bemutató után a gyerekek kérdéseket tehettek fel Vera néninek. Megkérdezték 
például, hogyan tanulta meg a jógázást? Mióta jógázik? Mi a kedvenc jógagyakorlata? 
Mennyit gyakorol naponta? 
  
Nagy tapssal jutalmaztuk, mi nézők, illetve résztvevők a bemutatót. A cimborák 
útravaló feladatot is kaptak, mégpedig azt, hogy gyakorolják a „hősi pózt” (nagy 
terpeszállás, lábfej kifelé, majd befelé). 
 Hát, mit ne mondjak, alaposan megtornáztatta Vera a gyerekeket! Látszott 
rajtuk, hogy elfáradtak, de ez jóleső fáradtság volt. A gyakorlatok után egy kis lazítás 
következett. 
 Közben mi már ünnepi terített asztallal vártuk a cimbiket. Szendvicseket 
készítettünk, üdítőt, s persze nem maradhatott el a szülinapi torta sem! A finom 
gyümölcstorta tetején ott díszelgett a hármas szám, hiszen három éves évfordulónkat 
ünnepeltük! Következett a „Boldog szülinapot” eléneklése (itt mindenki kívánhatott 
magának valami szép dolgot), aztán a gyerekek elfújták a gyertyát, s kezdetét vehette a 
felszabadult evés-ivás. Minden nagyon finomra sikeredett, fél öt után már csak csekély 
„maradék” volt a terített asztalon.  
 Ajándékként minden cimbora tagunk húzhatott egy-egy zsákbamacskát 
(papírborítékban különféle apró ötletes dolgok). Vidáman búcsúztunk el egymástól, 
annak reményében, hogy a novemberi összejövetelünkön megint mindenki itt lesz! 
 

 
 

Fejesné Szabó Piroska 
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HUBERT G. WELLS KÖNYVBEMUTATÓJA 
 
„Nekem nagy megtiszteltetés hogy itt állhatok önök előtt, Gelse a legkedvesebb hely 
számomra. Itt voltam rövidnadrágos gyermek (nézzék, még ma is az vagyok), innen 
jártam gimnáziumba, szabadidőben csúzli a zsebbe, ki a hegyre, minden innen indult, itt 
szerettem meg az állatokat.” – mondja Hubert G. Wells, aki a gelsei önkormányzat 
meghívására tartott előadást a könyvtárban. A világszerte ismert, a profi filmes szakma 
által elismert magyar állatidomár és vadász júniusban megjelent, „Állatidomár is 
ember” című kötetét mutatta be nagy érdeklődés mellet a helyi közönségnek. 
 

Memoárjában legkalandosabb forgatásait, nem 
mindennapi életének legizgalmasabb eseményeit osztja 
meg az olvasókkal. 

- Homoki-Nagy István filmje a Cimborák, 
Fickót, az aranyszívű vizslát, Pletykát, a kis 
nősténytacskót és Nimródot, a villogó tekintetű 
vadászhéját - akik kicsi koruk óta együtt nevelkedtek - 
útnak indítják repülőpostával a Vadászati 
Világkiállításra. Az állatok azonban egy ismeretlen 
mocsár kellős közepére érkeznek meg, ahol számos 
kaland révén segítik egymást a kijelölt célba. Szigethy 
Kálmántól ennek a filmnek a forgatása közben tanultam 
meg az alapokat. Számomra döntő volt, hogy 
odakerültem mellé, és elkezdtem hivatalosan is 
állatokkal foglalkozni. Szigethy Kálmán mondta: ha 
egyszer kutyát tudok idomítani, innen már csak egy 

lépés az oroszlán.  
Három évvel a Cimborák forgatása után, 1957-ben Amerikába mentem, amikor 

megérkeztem, mindössze annyit tudtam angolul, hogy „pizza”, ez még madarak 
idomításához is kevésnek bizonyult; első munkahelyem egy floridai madárparkban volt, 
ahol sepregetőként dolgoztam, jó élmény volt. Itt találkoztam egy volt kollégával a 
Homoki-Nagy filmből, akivel a Keleti partra mentünk. Pár év múlva Bécsből 
idehozattam vizsla kutyámat, Csárdást.  

Ekkor egy New Yorki magánállatkertben dolgoztam. Kutyámnak különböző 
mutatványokat tanítottam be, mellyel hirdetésekre, sportelőadásokra jelentkeztem.  

1962-ben vettem egy leopárdkölyköt. A nagymacskát összeszoktattam magyar 
vizslámmal (Csárdás fiával), majd országjárásba kezdtem a két ellenséges állattal, és 15 
perces humoros bemutatókat tartottam. Egyik floridai fellépésemen odajött hozzám a 
Walt Disney stúdió egyik rendezője, hogy forgatókönyvet írna az állataimról. Három 
hónappal később, pedig mehettem az első forgatásomra. Készítettünk egy két órás tv- 
filmet „Az én családom egy állatsereglet” címmel. A filmállattelepen találkoztam 
Melvin Koontzzal, aki tudományos alapon, parancsszóval idomította az állatokat. A 
kollégákkal jól együtt tudtam működni. Első nagy filmem a nagy költségvetésű „Doctor 
Dolittle” volt, Rex Harrison főszereplésével. Itt olyan szakmabeliekkel dolgoztam 
együtt, akik például a Johnny Weissmüllerrel forgatott régi Tarzan-filmekben is 
dolgoztak. Velük lehetett tökélyre fejleszteni a támadásnak tűnő oroszlános, tigrises 
birkózást. 
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Csak egyszer kellett színésznek lennem, amikor a „Csillogó vízgyűrűk” című 
filmben a főszereplő vidra egy masiniszta nyakába mászik, az pedig annyira megijed, 
hogy meghúzza a vészféket. De itt sem kellett megszólalnom.  

Kedvenc filmem a „Távol Afrikától,” a történet 80 %-a az életben is megtörtént. 
Négy oroszlán jelenet volt, Amerikából vittünk át Afrikába hat oroszlánt és Meryl 
Streep kutyáit, de páviánokkal is foglalkoztam. Az egyik nehéz jelenet az volt, amikor 
az oroszlánnak támadó sebességgel kell üldöznie valakit, egy másikban, pedig úgy 
kellett tennünk, mintha lelőtték volna a nagymacskát. Sydney Pollack rendezővel volt is 
kisebb nézeteltérésem, mert ezeket a jeleneteket nehéz volt elsőre megvalósítani, ő 
pedig dühöngött, amiért több tízezer dollárba kerül minden egyes újraforgatás. Meg 
kellett értetnem, hogy ember és állat épségével, sőt az életével is játszom egyszerre! 
Végül sikerült egy bátor kenyai lovast találni, aki a lovával addig hergelte az oroszlánt, 
amíg az kellő gyorsasággal nem futott. Az oroszlán lelövését pedig úgy tudtuk 
eljátszani, hogy egy kiásott, 20 cm mély, de befedett gödörben az állat megbotlott és 
elterült a kamera előtt. Az egyik másik jelenetben Meryl egy golyóálló üvegkalitkában 
állt. A filmben az illúzió a legfontosabb, szó sem lehet arról, hogy az állat vagy a 
színész megsérüljön. Az általam irányított jelenetek során soha nem történt sérülés, 
viszont annyira látványosra és élethűre sikerültek, hogy egyszer komolyan 
megfenyegettek az állatvédők. Azt hitték ugyanis, hogy a Távol Afrikától forgatásán 
tényleg lelőtték az oroszlánokat. 

A „Ne féljünk a farkastól”-t Kanadában és Alaszkában forgattuk, 8-10 fős farkas 
falkával, Carroll Ballard rendezővel. A rendező nem szerette a lovakat, farkasokat, 
idomárokat, de azért elkészült a film. Az egyik jelentet például 8-szor kellett felvenni a 
rendező miatt, ahol a nagy fehér farkas felmegy a sziklához és felemeli a lábát. Végül 
azt nyilatkozta a rendező, hogy nem idomított farkasok szerepeltek a filmben. Ez volt az 
egyetlen eset, amikor nem jöttem ki a rendezővel.  

A Michael Douglas és Val Kilmer főszereplésével készült „Ragadozókban” egy 
igaz történetet elevenítettek fel, a 19. század végén Kenyában lelőtt emberevő 
oroszlánokét. A filmet Dél-Afrikában forgattuk. Val Kilmernek, aki az ezredest 
játszotta, akkoriban Cindy Crawford volt a barátnője, és igényt tartottak az egész 
táborra, ezért mi azt mondtuk rendben, hívjanak repülőket és már megyünk is. 

A „Sheena, a dzsungel királynőjé”-t a világ tíz legrosszabb filmje között tartják 
számon, Tanya Roberts főszereplésével; már a forgatás során kiderült, hogy nem lesz 
átütő siker. 

A „Varázslatos körben” egy nagy erejű hím orrszarvú szerepelt, aki megmutatta 
erejét, áttörte a tölgyfaládát, a vascsövekből épített kerítést is, végül egy állatorvos 
csitította le egy fél adag nyugtatóval. Vele nem dolgoztam tovább, kenyai állatvédőknek 
adtam, sajnos 3 év múlva orrvadászok lelőtték. 

A 100 %-os biztonság nem garantált, az idomár csak 95 %-ban tudja garantálni a 
biztonságot, 5 % az állaton múlik. A jaguár kivételével minden nagymacska hagyott 
rajtam nyomot, de három napnál tovább sosem voltam kórházban. 

Az „Elza és kölykei” egyik jelenetében egy orrszarvúnak kellett üldöznie a 
kölyköket. Egy karámot építettünk, amibe „csalinak" ugrottunk be az asszisztensemmel. 
A háromtonnás állat üldözött minket, mi meg az életünkért rohantunk. A lábam alatt 
beszakadt egy egérfészek, hasra estem, de azonnal felugrottam, és rohantam a 
kerítéshez. Ahogy átugrottam, az állat feje a karámnak csapódott, kb. fél méter volt az 
orrszarvú és köztem.  
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Kafferbivaly csordát filmeztünk, a vadon élő 400 állatot a fáról szemlélve, olyan 
volt, mint a feketetenger. Azt mondták ne féljünk, mert csordában nem támadnak. Egy 
15 állatból álló csorda egyik borjas tehene mégis felénk fordul, lehajtott fejjel, szemei 
kifehéredtek, de szerencsére nem tudta bevenni a kanyart, ezt is megúsztam. 

A pézsmatulok az utolsó jégkorszakból visszamaradt ősállat. Szarvasmarha 
méretű, lehajló szarvú, fogságban tartva válik igazán veszélyessé. Kanadában 
forgattunk, a kerítés mellett követett, különös morgást hallatott, de nem akart 
megtámadni, csak meg akart nyalni. Másnap a kamera előtt beugrottam a karámba, egy 
mozdony erejével jött felém, egy 15 m-es fa mögé ugrottam, háromszor ismételtük meg 
a jelenetet, majd amikor felmásztam a kerítésre, két lábra ágaskodott és a térdem 
hátulját megütötte. 

Hubert G. Wells memoárja bemutatása mellett az érdeklődők kérdéseire is 
válaszolt: 
- Meséljen pár szót gyermekkoráról! 
- Szép gyermekkorom volt, mindig szerettem a falut, a természetet is akkor kedveltem 
meg, Horvát Istvánnal héja fészekből fiókákat vettünk ki, a kis növendékeket 
felneveltem, kísérletet tettem a solymászatra. Elemi iskolába Gelsére jártam, ahol 
apácák is tanítottak, Magdolna nővérbe minden fiú szerelmes volt. Gimnáziumba 
Kanizsára jártam, de délután kettőre mindig itthon voltam. 
- Volt-e az állatvédőkkel konfliktusa? 
- Az állatvédőkre szükség van, minden forgatáson jelen vannak. Kevesen tudják, de ez 
egy nagyon jó üzlet. Több olyan állatvédelemre szakosodott személyt ismerek, aki 
vagyont szerzett ebből a tevékenységből. A közvélemény szemében az, aki csak védi, 
de nem idomítja az állatokat, csakis jó ember lehet. De azért azt nem szabad elfelejteni, 
hogy soha egyetlen állat sem szerepelhet úgy a filmvásznon, hogy az American Humane 
Association egyik munkatársa ne ellenőrizze a forgatást, és adott esetben a rendező 
ötletét is megvétózhatja, ha úgy ítéli meg, hogy veszélyes az állatokra nézve az adott 
jelenet. Egy negatív példa: Egy los-angelesi állatmenhelyre hétfőn bevittek egy 
bozóttűzben megsérült szarvas gidát, a patái leégtek, el kellene altatni, de a pénteki 
adománygyűjtésen még bemutatják.  
- Ha ön néz egy filmet, szakmailag értékeli? 
- A jó munkát értékelem. 
- Sok helyre eljutott, a tervei valóra váltak? 
- 85 %-ban teljesült, még vannak terveim, tervezni mindig kell, új gondolatok… 
- Kedvenc állata? 
- Az oroszlán. 
A könyv 15 évig íródott, azért, hogy teljes legyen az anyag, de 2010. Szilveszterén azt 
mondtam, befejeztem. 
- Tervei? 
- A nagy tervem Fekete István „Emberek között" című regényéből filmet forgatni; a 
forgatókönyv elkészült magyarul és angolul is. Magyar filmes körökben szeretnék 
bejutni Andy (Andrew) Vajnához. A filmet 1,5 millió dollárból lehet elkészíteni, 
eladható lenne művész mozikba. 

 - Kaliforniában hogyan él? 
Los Angelestől 50 mérföldre, északra, egy kisvárosban, vad helyen, egy kanyon 
mélyén, 4 ha közepén, egy kis házban, egy Jack Russel terrier társaságában. 
 

Jakabfiné Bársony Judit 
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KSZR SZOLGÁLTATÁSOK 

a Fejér György Városi Könyvtár által ellátott településeken 
 
A tavalyi év újabb változásokat hozott a kistelepülési ellátásban, így a községi könyvtári 
szolgáltató helyek, a városi könyvtárak és a megyei könyvtár életében is. 
 

A községi könyvtári szolgáltató helyek ellátását 2013-tól – a törvényi 
rendelkezések értelmében – megyénkben a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
működteti a települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján. A Megyei 
Könyvtár a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetésére 
bevonta a városi könyvtárakat a feladatok ellátásában való közreműködésben. 
 
A DFMVK-val kötött megállapodása alapján a keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtár 31 kistelepülésen végezte a szolgáltató helyek dokumentumokkal való 
ellátását, rendezvények szervezését, valamint kisértékű tárgyi eszközök beszerzését is. 

Az év első felében minden településen felmérésre kerültek a helyi igények a 
rendezvényekkel és a tárgyi eszközökkel, ill. a megrendelendő folyóiratokkal 
kapcsolatban is. Mivel a munkát meghatározó rendelet az év folyamán jelent meg, ezért 
az év második felében sűrűsödtek a programok ill. a dokumentumok településekre való 
kijuttatása is. 
 
A 31 kistelepülés dokumentumokkal való ellátására összesen nettó 8.595.000,- Ft került 
elköltésre. 

Az általunk összegyűjtött folyóirat-igényeket a megyei könyvtár megrendelte és 
utána azok a települési könyvtárakba érkeztek/érkeznek folyamatosan a helyi használók 
nagy örömére. A könyvek mellett nagy számban vásároltunk audiovizuális 
dokumentumokat is, hiszen a hangoskönyvek, CD-k illetve DVD-k után is nagy kereslet 
van a kistelepülési könyvtárakban.  
 
A dokumentumok rendelésekor próbáltunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy 
inkább kevesebb példányszámban vásároljuk azokat, ezzel is növelve a művek 
sokszínűségét, hiszen a lényeg, hogy minél több címet tudjunk beszerezni, és azok 
cseréjével el tudjuk őket juttatni minél több olvasóhoz. A dokumentum-beszerzésnél a 
helyi igényeket, kéréseket a dokumentumkínálat függvényében mindig figyelembe 
vettük. Természetesen a városi könyvtár állományából is kölcsönöztünk, ill. 
könyvtárközi kölcsönzést is bonyolítottuk. 

Az évben először Döbröce településen került sor tételes állományellenőrzésre a 
könyvtáros személyének változása miatt. A nyár folyamán Kisgörbő és Mihályfa 
település könyvtári állományának ellenőrzésére került sor. A megrongálódott, elavult 
dokumentumokat kivontuk az állományokból. A gépi kölcsönzés bevezetéséhez 
előkészítettük, vonalkódokkal elláttuk régi községi állományt, amit a TextLib integrált 
könyvtári rendszerben rögzítettünk is. Télen Óhíd település állományában végeztünk 
nagy selejtezést, és állományrendezést, valamint megkezdtük a települési állomány 
felvitelét a TextLib könyvtári rendszerünkbe.  
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Új könyvek érkeztek Zalaszentlászlón 

 
Több településen a folyamatosan bővülő dokumentummennyiséghez szükséges bútorzat 
is beszerzésre került, így több településen sikerült a régi polcokat lecserélni, ami – 
reményeink szerint – a következő években is folytatódni fog. 
A technikai eszközök fejlesztésére is mód volt, így pl. több könyvtárban örülhettek a 
multi funkciós nyomtatóknak, fényképezőgépeknek egyaránt. Nagy öröm volt, hogy a 
települési könyvtárosok munkájának megkönnyítéséhez akár tintapatronokat, illetve 
tonereket is rendelhettünk a már meglévő nyomtatóikba. 
Szalapán számítógép és internet-használati tanfolyamot tartottunk. 
 

 
Tar Ferenc történész előadása a zalavári könyvtárban 

 
A 31 településre szervezett rendezvényeink palettája igen színes volt. A KSZR 
finanszírozásában több településünk falunapját, szüreti felvonulását, öregek napja 
alkalmával rendezett programját színesítette fellépő csoport, néptánc, népzenei előadás. 
Több település fogadta nagy érdeklődéssel az általunk szervezett orvosi előadást, ahol a 
települések idős és fiatal lakói egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták a tudnivalókat, pl. 
egy rosszullét esetén. 
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Meg kell még említenem a könyvbemutatóval egybekötött csicsókáról szóló előadást is, 
hiszen az előadást követően volt ahol a termesztésével is foglalkozni kezdtek a faluban, 

és van ahol ez évben Csicsókafesztivált 
szerveznek. A gyermekek körében 
nagyon népszerűek voltak a kézműves 
foglalkozásaink, ahol különböző 
technikákkal tudtak a gyerekek és a 
felnőtt érdeklődők egyaránt 
megismerkedhetni. Közösen készítettünk 
üvegfestékkel, szalvétatechnikával 
képeket, de új papírtechnikákat is meg 
lehetett ismerni. Nagy sikere volt több 
településen az adventi időszakot 
megelőzően a szalmavirágokkal, 
termésekkel díszített adventi-koszorúk 

elkészítésének is. A foglalkozáson jelen lévők örömmel vitték haza a közösen elkészített 
munkákat. 
 

 
Kézműves foglalkozás Pötrétén 

 

 
Adventi készülődés Zalaszentmártonban 

 
Temleitner Krisztina 
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BESZÁMOLÓ A „KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT” C. 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRÓL 

 
 2013. szeptember 7 – október 6. között (immár harmadik alkalommal) zajlott le a 
„Könyvtár, ami összeköt” (Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok 
együttműködése) címmel, az Országgyűlés Hivatala által szervezett ösztöndíj-pályázat. 
Az ösztöndíj keretében nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthetett 
egyidejűleg egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban, melynek célja a Kárpát-
medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, 
szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása volt. A résztvevőknek az 
Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap során lehetőségük nyílt a könyvtár 
állományának, szolgáltatásainak, működésének megismerésére; saját szakmai 
tevékenységük bemutatására; kapcsolatépítésre; közös szakmai együttműködési 
projektek kidolgozására, illetve azokban való részvételre; az Országgyűlés munkájába 
való betekintésre. A nyertes pályázók az ösztöndíj időszaka alatt pénzdíjazásban 
részesültek. Ezenkívül a szervezők biztosítottak számunkra szállást reggelivel, egyhavi 
Budapest BKV bérletet és egy parlamenti belépőt. 
 
Az idei résztvevők névsora: 
Deák Réka (Románia) 
Dér Katalin (Magyarország, Zalaegerszeg, DFMVK) 
Fazakas Éva (Románia) 
Hajnal Anna (Szerbia) 
Gönczy Katalin (Ukrajna) 
Orosz Tímea (Ukrajna) 
Papp Kinga (Románia) 
Szabó Enikő (Románia) 
Szüts Gergely Etele (Magyarország) 
Virginás Péter (Románia) 
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 Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részt vehettem az Országgyűlési 
Könyvtár által szervezett „Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok” számára összeállított 
programsorozatban és tagja lehettem ennek a színes kis csapatnak. Kivételes lehetőség 
volt, hogy az Ország Háza befogadott bennünket, és programot készített számunkra az 
egész hónapra. Bár én másodmagammal Magyarországot (a zalaegerszegi Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárat) képviseltem, minden egyes bemutatkozásnál büszkén 
tettem hozzá, hogy vajdasági, szabadkai származású vagyok, és pont 20 éve annak, 
hogy áttelepültem Magyarországra. 

 Nyertes pályamunkám címe: A Kárpát-medencei magyar kisebbség könyvtári 
ellátásával kapcsolatos együttműködés lehetőségei és formái. Engem mindig is nagyon 
izgatott a külföldi könyvtárak között megvalósuló partnerkapcsolatok. Különösen 
érdekes ez akkor, ha a két idegen könyvtárat összeköt valami közös, mégpedig az 
anyanyelv. Nagyon hasznosnak tartom rendszeres kapcsolat ápolását egy más kultúrájú 
ország könyvtárával, emiatt is fontos volt nekem, hogy megismerhettem más, határon 
túli magyar könyvtárosokat, módom volt velük közvetlen, élő kapcsolat kialakítására. 
Úgy gondolom egy testvérkönyvtári viszony megalapozásához, kialakításához is jó 
lehetőség, kiindulópont lehet ez az ösztöndíj-program. Örültem volna, ha a nyugati 
határ mentéről (Horvátország, Szlovénia) több külföldi kolléga érkezik, akkor még 
vegyesebb lett volna a társaság, de sokszínűségből így sem volt hiány, az erdélyi és 
ukrán könyvtárosokkal kötött barátság örök életre szóló élmény marad számomra. 
 Könyvtárunkban én vagyok a könyvtárközi kölcsönzések felelőse. Ez a feladat 
nagyon izgalmas, nagyon sok személyes közvetítéssel jár, rengeteg kreativitást, 
ügyességet, problémamegoldó fantáziát igényel. A könyvtárak közötti kapcsolattartás 
ezen a vonalon valósul meg a leginkább.  
A könyvtárközi kölcsönzés magyarországi és külföldi könyvtárak együttműködésére 
építve látja el a felhasználókat a helyben nem elérhető dokumentumokkal. Örömmel tölt 
el, hogy ennyivel is részt vehetek az információhoz és dokumentumhoz való hozzájutás 
esélyének megvalósításában az ország bármely pontján élő olvasó számára a világ 
szinte bármely könyvtárából.  

A program szakmai koordinátora Markója Szilárd, az OGYK igazgatója és Redl 
Károly, az OGYK tájékoztatási igazgatója volt. Kiváló csoportvezetői teendőket pedig 
Villám Judit (OGYK Képviselői Információs Szolgálat gyűjteményvezetője) és Maltsik 
Balázs (OGYK Dokumentációs és Információs Osztály munkatársa) láttak el. Nagyon 
nagy köszönettel tartozunk a szervezőknek, amiért az egész létrejött és létrejöhetett, 
mert egy csodálatos, felejthetetlen hónapot töltöttünk el. 
 

A szakmai képzés a következő főbb elemekből állt: 
 

1. Az Országgyűlés jogalkotó munkájának megismerése.  
Ennek keretében az Országgyűlés 
- szervezetének (tisztségviselők, bizottságok, frakciók, képviselők, hivatal),  
- feladatainak (törvényalkotás, kormány ellenőrzése, vezető közjogi tisztségviselők 
megválasztása), 
- működésének (házszabály, működési rend, elektronikus parlament),  
- civil, illetve nemzetközi kapcsolatoknak és európai uniós tevékenységnek, 
- a parlamenti TV közvetítések technikai hátterének a megismerése. 
A program része volt az Országgyűlés fontos egyeztető fórumán, a Bizottsági elnöki 
értekezleten való részvétel, továbbá az Országgyűlés plenáris ülésének figyelemmel 
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kísérése a karzatról, az interpellációs időszakban. Nagy öröm volt számunkra 
személyesen is találkozni és elbeszélgetni könyvtárszakmai és egyéb „nagy” dolgokról: 
-Lezsák Sándorral, az Országgyűlés alelnökével, Lakitelken, a Népfőiskolán,  
-Hörcsik Richárddal, az Európai ügyek bizottságának elnökével,  
-Tüzes Károllyal a NATO Tájékoztatási Központ vezetőjével, 
-Daku Magdolnával, a Bizottsági főosztály vezetőjével, 
-Pappné Farkas Klárával, a Magyar Országgyűlés Nemzetstratégiai Irodájának 
főosztályvezető-helyettesével. 
 
2. Az Országgyűlési Könyvtár tevékenységének megismerése.  
Ennek keretében az Országgyűlési Könyvtár 
-történetének, gyűjtőkörének, 
-az Aleph integrált könyvtári rendszer moduljainak és működésének,  
-a könyvtár által épített adatbázisoknak, 
-szervezetének és az egyes osztályokon folyó tevékenységeknek, 
-a képviselők részére szóló tájékoztató tevékenységnek, 
-a digitalizálási tevékenység tapasztalatainak (módszertan, szerzői jogi kérdések, 
technikai kérdések), valamint a Digitalizált Törvényhozási Tudástár működésének a 
megismerése. 
Sajnos az Országgyűlési Könyvtár jelenleg nagy átalakuláson megy keresztül, emiatt a 
„régi könyvtár” kinézetét sajnos csak elképzelni tudjuk, vagy fényképekről 
megtekinteni, illetve a még megmaradt polcok, állványok segítségével ki lehet 
következtetni minek mi volt a funkciója. 
 
3. A magyarországi könyvtári rendszer megismerése. 
Ennek keretében látogatások az alábbi könyvtárakban: 
- Országos Széchényi Könyvtár,  
- Alkotmánybíróság Könyvtára, 
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a nagytétényi fiókkönyvtár,  
- Országos Idegennyelvű Könyvtár,  
- Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,  
- Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára,  
- Corvinus Egyetem Központi Könyvtára,  
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára,  
- Magyar Nemzeti Levéltár és Könyvtára, 
- Katona József Könyvtár - Kecskemét. 
 

Pozitív benyomást nyújtott, hogy a könyvtárosok nagyon nyitottak. Ez komoly 
pluszt jelent. A könyvtár fizikai megjelenése mellett nagyon fontos, hogy a könyvtáros 
személyisége milyen. Amikor megérkeztünk, az Országgyűlési Könyvtár munkatársai 
olyan melegen és barátságosan fogadtak minket, hogy rögtön szinte családias légkör 
alakult ki. Amellett, hogy könyvtárosként szakmailag segítettek bennünket, emberileg is 
mellettünk álltak, ami szerintem már nem tartozott szorosan programba. Ez már szívből 
jött, és ez nagyon pozitív tapasztalat volt. 

Budapest és Magyarország könyvtárügyének keresztmetszetét mély részleteiben 
láthattuk. Ide-oda kapkodtam a fejem, csodálatos könyvtárakban jártunk. Felettébb 
kedves emberekkel találkoztunk, akik a szakmájukban is szinte csúcsteljesítményt 
nyújtanak. A különféle típusú, méretű és más-más felhasználókat vonzó könyvtárakban, 
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amiket a program során meglátogattunk, közös vonásaként emelném ki egyrészt a jól 
kigondolt, minden részletében megtervezett, ésszerűen kihasznált és barátságos 
könyvtártereket, másrészt pedig a könyvtáros egyéniségeket. Az olvasótermeken 
ámultam el leginkább. Rádöbbentem, hogy a mi olvasótermünk még messze nem az, 
aminek lennie kellene, és kisebb-nagyobb beltéri változtatás a mi könyvtárunknak is 
előnyére válna. A pozitív példák, amelyeket az egy hónap alatt láttunk, ösztönöznek 
arra, hogy ne ragadjunk le a 20. században, hanem lépjünk át tényleg a 21.-be. A 
program során meglátogatott könyvtárak bemutatkozó előadásai is igen színvonalasak 
voltak, örömmel tapasztaltam, hogy mindenhol szakmailag nagyon jól felkészült 
könyvtárosok dolgoznak. Rengeteg inspiratív ötlet, követendő út, megvalósítandó példa 
volt előttünk. Sok újat tanultam a könyvtárszervezéstől kezdve a digitalizálásig.  

Úgy érzem mindegyik könyvtárlátogatással picit gazdagabb lettem, és bár a mi 
könyvtárunk is az élen járó könyvtárak közé sorolható, bőségesen akadt számomra is 
rácsodálkozó hatást kiváltó látvány, újfajta módszer, eszköz melynek láttán felcsillant a 
szemem, gondolván: bevezetését akár nálunk is meglehetne valósítani. 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár nagyon közel áll a szívemhez. 
Sokszor jártam már ott (fél évet laktam is Kecskeméten), legutóbb egy 120 órás 
tanfolyamon vettem részt az ő szervezésükben (Minőségmenedzsment a könyvtárban). 
Ennek ellenére mindig ámulattal tölt el az ottani precízség, tisztaság, rend, fegyelem. A 
mi könyvtárunk is ugyanolyan minőségű könyvtár, ugyanazok a fő kötelezettségeink, fő 
feladataink, nagyon sok dolog elvileg hasonlóan kell, hogy működjön, mint nálunk. Ez 
viszont mégsincs így, emiatt is vagyok egy picit szomorú. Úgy érzem, van még mit 
tanulnunk tőlük. Nagyon jó ötlet a SzofiPont (Education Center of Computer Science) 
országos távoktatási hálózat. Célja: megfelelő eszközök biztosítása mindenki számára 
ahhoz, hogy különböző szintű és elismertségű informatikai végzettséget szerezhessen. 
Több idegen nyelvű folyóiratot lehetne nálunk is járatni (gondolva a határon túli 
magyarokra), térítéses szolgáltatássá tenném nálunk is az irodalomkutatást, 
témafigyelést, a helyismereti sajtófigyelést, a pályázatfigyeléseket, különféle 
ajánlójegyzékek összeállítását. Szintén nagyon szimpatikus számomra az „Otthon 
Könyvtár” (az egészségkárosodott és idős emberek könyvtári ellátása) vagy a 
„Babaszoba” gondolata, amellyel megoldható lenne a sokszor problémát okozó 
szoptatási és pelenkázási szükségletek.  

Jobban ki lehetne használni a Könyvkötészet munkáját, lehetne szolgáltatásként 
bevezetni nálunk is a könyvek javítását, köttetést, spirálfűzést, egyedi díszdobozok 
készítését, laminálást (névjegykártya készítést). Ezek mind olyan dolgok, amik nem 
jelentenének plusz kiadásokat Könyvtárunknak (és a kötészetes kollégáknak sem 
túlórát), sőt némi bevételt is hoznának. 

Én személy szerint támogatnám a munkatársakat érintő beléptető rendszert is, 
ennek bevezetésével elsősorban a kollégák egymás iránti kölcsönös tiszteletét tudnánk 
erősíteni. A Katona József Könyvtár igazgatójával sajnos ezúttal személyesen nem 
tudtunk találkozni, de én jól ismerem őt, és állíthatom, hogy a könyvtárvezetők 
mintaképe. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csodálatos épülete a bajai Ady Endre Városi 
Könyvtár emlékét idézte fel bennem (mely a Nagyzsinagógában van berendezkedve), 
ahol ugyanúgy a régi és az új ötvözetét: régi épületben az új szolgáltatásokat 
tapasztalhattuk meg. A remekül megszervezett és hatékonyan működő Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár mögött álló Fodor Péter igazgató (az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnökének) beszámolójából nagyon sok információt ellestem. Pl. melyek 
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azok a dolgok, módszerek, amik korszerűvé tehetik a könyvtárat, milyen elvárások 
vannak egy public libraryval szemben, mi a használói elvárás, mit tud a szolgáltató 
könyvtár, hogyan kell megtanulni „értve olvasni”, és hogy mennyire fontos a 
közönségkapcsolat, illetve a kommunikációs és információs technológia fejlesztése. 
Irigykedve láttam továbbá, hogy az RFID technikán alapuló önkiszolgáló kölcsönzést és 
visszavételt itt is milyen nagy előszeretettel használják az olvasók, ugyanúgy mint 
Kecskeméten, csak éppen nálunk nem. Pedig igazából a működésnek nálunk sem lenne 
semmi akadálya, csupán egy kis nyomtatón múlik az egész, ami a visszaigazoló 
szelvényt adná ki az Olvasónak a művelet elvégzéséről.  

Könyvtárlátogatások közül kiemelném még a nagyon barátságos és emberközeli 
Képzőművészeti Egyetem Könyvtárat, ahol Blaskóné Majkó Katalin, a könyvtár 
igazgatónője fogadott minket. A könyvtár állományát képezi Magyarország egyik 
legértékesebb képzőművészeti könyvgyűjteménye, és különgyűjteményei, amelyről 
hasznos ismereteket kaptunk. Ilyenek pl. a Grafikai gyűjtemény, Plakátgyűjtemény, 
Japán gyűjtemény, Fotógyűjtemény, Lyka Károly hagyaték, Mintalap-gyűjtemény és 
még sok más.  Felülmúlhatatlan érzés volt a könyvtár eredeti bútorzatai között 
megismerkedni a művészvilág oktatásának mozzanataival. Megragadott Majkó Katalin 
hivatása iránti mély tisztelete és szeretete, amely kisugárzott beszédéből. 
Bepillanthattunk egy készülő kiállításra, láthattuk hogyan működik az alkotóműhely, 
hogyan kelnek életre a plakátok, és egyéb lenyomatos technikával készítet 
mesterművek.  
Kellemes „alkotás”-szag ütötte meg az orromat innen-onnan, és felidéződött bennem a 
saját gyerekkori képzőművész múltam is. Csodálattal és kis irigységgel töltött el, hogy a 
tehetséges fiatal művészek képességeinek kibontakozásához mennyiféle lehetőség 
megadatik e hatalmas épület falai között.  

Az Országos Széchényi Könyvtárban és a Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárában tett látogatás során újabb tanulságokat szűrhettem le: ebben a mai 
dinamikusan fejlődő információs társadalomban mennyire fontos egy könyvtár jelenléte 
a közösségi hálókon, oldalakon: facebookon, twitteren, illetve az egyéb népszerű 
kommunikációs technológiák, alkalmazások bevonása a könyvtári életbe. Erre a 
nagyobb könyvtárak külön munkatársat, felelőst jelölnek ki, akinek feladata állandóan 
aktualizálni, folyamatosan posztolni, legalább napi 5-6 újdonságot megjelentetni a 
Könyvtárat képviselő felületen, illetve természetesen minél több követőt, lájkolót 
magához vonzani.  

Egyre népszerűbbek intézményen belül a QR-kódok használata, és nagyon fontos, 
hogy bárhonnan, a mobiltelefonok használatával is zökkenőmentesen el tudjuk érni 
kedvenc könyvtáraink honlapját. Emiatt elengedhetetlen, hogy mobilalkalmazásokra 
alkalmas kinézetet varázsoljunk neki, ahol természetesen a katalógus elérése is nagy 
előnyt jelent. Tehát, ezeket a területeket, úgy érzem a mi könyvtárunknak is nagyobb 
lendülettel, lelkesedéssel, interaktívabb módon lehetne izgalmasabbá, mozgalmasabbá 
változtatni. 

Nagyon jó volt hallani, hogyan működik egy modern, 21. századi könyvtár, a 
legtöbb érdeklődő kérdésünk, hozzászólásunk itt hangzottak el. Olyan új és különleges 
szolgáltatásokról meséltek az ottani kollégák, amelyeket akár mi is átörökíthetnénk. 
Ilyen volt pl. a „Segítség, szakdolgozatot írok!” - tréning szakdolgozóknak. E program 
keretében olyan hallgatók számára hirdetnek meg konzultációs lehetőségeket, akik még 
nem írták meg a szakdolgozatukat és nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá az 
anyaggyűjtéshez, vagy a szabályszerű hivatkozást szeretnék megtanulni. Legjobban a 
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„Foglaljon könyvtárost” szolgáltatás hallatán csillant fel a szemünk, amely első hallásra 
mindenkit megmosolyogtatott, de aztán belegondolva a dolog lényegébe, rájöttünk, 
hogy nem is hülyeség. A könyvtár nyitvatartási ideje alatt telefonon, e-mail útján, 
valamint személyesen, az olvasótermi információs pultoknál kérhető tájékoztatás a 
könyvtár állományáról, hatékony használatáról. Amennyiben konkrét témakörben, 
személyre szabott szaktájékoztatást szeretne valaki, igénybe vehető ez a szolgáltatás is, 
és akkor a kiválasztott könyvtáros csak vele foglalkozik. A könyvtáros-foglalást a 
Corvinus Egyetem érvényes kölcsönzőjeggyel rendelkező oktatói és hallgatói 
térítésmentesen, beiratkozott külsős olvasók térítés ellenében (3500-Ft/óra) vehetik 
igénybe. Az információs csomagok összeállítása, irodalomkutatás, témafigyelés szintén 
ilyen árban vannak (3500 Ft/óra), amit mi ugyancsak nagylelkűen, ingyen végzünk. 
Számomra újdonságként hatott a sok információ az MTMT (Magyar Tudományos 
Művek Tára) Adatbázisáról, amely nagyon sok könyvtár számára ma már elérhető, 
alapvető fontosságú rendszer. Szintén elengedhetetlen ma már a nagyobb könyvtáraknál 
vendéglátó sarkok kiépítése is. Egy csésze tea vagy kávé, esetleg elfogyasztható 
sütemény mellett máris barátságosabbnak hat maga az Intézmény is. 

 
Az OGYK Deák-termében tartott előadók közül Bárdi Nándor történészt, az MTA 

Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársát emelném ki. Előadásait a magyar 
kisebbségkutatás 1986-tól napjainkig, illetve a kisebbségi magyar közösségek 
társadalmi átalakulása 1989 után témakörében társaimmal ellentétben én még hosszasan 
elhallgattam volna. Megtudtam, hogy milyen körülmények között él más országokban a 
magyar kisebbség, milyen nehézségekkel küzdenek a mindennapi életben. 
Természetesen mindennel, amiket tényként közölt én sem értek egyet, de a kulturális 
különbségek kezelésének lehetőségei és módszerei nagyon foglalkoztatnak engem is. 
Főként a végzett kutatásainak, felméréseinek a felépítése, szerkezete szempontjából volt 
hasznos számomra ez a beszámoló, hiszen éppen egy hasonló témájú kutatáson 
dolgozom én is. A kisebbségkutatásnak főként a nyelvészeti szempontból való 
megközelítése érdekel különösen, melyekre olykor Bárdi Nándor is kitért. 

Bakos Klárával (a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökével) és Szakály 
Sándorral (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettesével) való 
találkozás szintén az egyik legmeghatározóbb élményeim sorába tartozik. Nagy 
megtiszteltetés volt számunkra, eltölteni egy teadélutánt a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Tudós (Ludovika) Kávézójában. Személyükben olyan emberekkel 
találkoztam, aki elhivatottak a szakmájuk iránt. Nagyon jó hatással volt rám a 
lelkesedés, amit Bakos Kláránál, de sok más könyvtárosnál is érzékeltem. Mind-mind 
igazi egyéniségei a könyvtárügynek. Ezek számomra nagyon előremutató, jó példák 
voltak. 

A szabadidő kötetlenebb, de szervezett eltöltésére is volt alkalmunk. Az egyik 
hétvégén Szentendrére kirándultunk. Később több alkalommal hosszabb-rövidebb 
budapesti városnézésen is részt vehettünk. Az utolsó hétvégén Majkó Katalin, a 
Képzőművészeti Egyetem Könyvtára igazgatójának a meghívására Tihanyba utaztunk, 
az egyetem művésztelepére. Mindenki egy igazi, nagy családi kiránduláson érezhette 
magát, felszabadultan, örömteli hangulatban. 
 
 

Dér Katalin 
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CIMBORÁKKAL A CSALÁDFESZTIVÁLON 
 
 Mint minden évben, idén is meghirdette az Ady Endre Művészeti Általános 
Iskola és Gimnázium a nagy népszerűségnek örvendő családfesztivált. A rendezvény 
megnyitója már szeptember 20-án lezajlott a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. 
Különböző előadásokat hallgathattak az érdeklődők, amelyekért érdemes volt betérni a 
zsinagógába. 
 A családfesztivál megnyitója szeptember 21-én volt az Ady iskolában. Délelőtt 
fél tízkor vette kezdetét a rendezvénysorozat; ünnepélyes keretek között mondták el a 
megnyitó beszédet, majd zenés műsor is színesítette a programot. Sok tanulónak ekkor 
adták át a művészeti teljesítményükért járó díjakat. 
 Mi, a Cimbora-klub tagjai szombaton fél tízkor gyülekeztünk a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban. Néhányan ide jöttek, hogy innen indulunk át közösen 
az Ady-iskolába; jó páran (főleg az idősebb cimbora-tagok) pedig az iskolában vártak 
ránk. Az idő kedvezett a szabadtéri programoknak, meleg, napfényes délelőttöt 
„fogtunk ki”. Az iskola udvarán számtalan ügyességi játék várta a gyerekeket, a 
bicikliversenytől elkezdve a halászatig, diótörésig. 
 Mi a cimborákkal először egy tanterembe vonultunk, hogy 
mesefoglalkozásunkat megtartsuk. A foglalkozás a Mesekalap címet kapta. Persze, ez 
tág fogalom, mi most előtérbe helyeztük a humoros, tréfás verseket, meséket.  
 Arról érdeklődtünk, hogy milyen humoros mesét, illetve verset tudnak említeni, 
amelyet olvastak vagy hallottak valamikor. Miért van szükség az életben tréfás dolgokra 
is? 
 A bevezető rész után kezdődött a tulajdonképpeni foglalkozás. Én a Mesekalap 
című verset olvastam fel, ami nagyon ideillett, hiszen ezzel a címmel hirdettük meg a 
családfesztiválos programunkat. Majd két humoros költemény felolvasásával folytattuk 
– Tóth Renáta A török és a görög, én pedig A sárkány és a királylány című kacagtató 
verssel ismertettük meg a cimborákat. 
 Hogy milyen sok humoros, tréfás mesénk van a meseirodalomban, ezt 
illusztráltuk a mesekötetekkel, amelyet elvittünk magunkkal a helyszínre (Az egynapos 
király; Csalóka Péter; A kopasz király és más mesék). A Csalóka Péter című könyvből 
olvastam fel a gyerekeknek az Anyám keresztelője című hazudós mesét. Arra kellett 
figyelniük, hogy mennyi lehetetlenség hangzik el a történetben, mennyit füllent a 
mesemondó. 
 Következett a tanulók csoportalakítása. A kihúzott számok alapján alkottak 
csoportokat, így nem eshetett meg, hogy az idősebb cimborák fölényben lettek volna a 
kisebbekkel szemben.  
 Első feladatuk találós kérdések megoldása volt, amelyet írásban kértünk tőlük. 
Humorosak, beugratósak voltak, de ennek ellenére viszonylag sok jó válasz született.  
 Ezután mese-activity következett. Különböző mesecímeket írtunk fel cédulákra, 
amelyeket borítékba helyeztünk, ezek közül kellett egyet kihúzni a versenyzőknek. 
Körülírással, mutogatással vagy akár rajzzal próbálták rávezetni a csapatuk tagjait, hogy 
kitalálják, melyik meséről van szó.  
 Majd következett a mesetotó. Szóban, folyamatosan kellett a cimboráknak 
kiválasztani a helyes választ a három variáció közül (példának hadd említsük meg a 
pitymallik szót; első megoldás: pitypangos lesz; második: esteledik; harmadik: 
hajnalodik).  

38 
 



TUDÓSÍTÁSOK 
 

 Ezután meseapróhirdetést kaptak a gyerekek. A jeligés mesehirdetéseket nem 
volt nehéz kitalálniuk, hiszen ismert történetekről volt szó (Hamupipőke; a kiskakas 
gyémánt félkrajcárja; A rút kiskacsa; Hófehérke és a hét törpe, és még folytathatnánk a 
sort…). 
 Utolsó feladatunk a Mesekatyvasz címet viselte. Egy mesei szövegben alaposan 
összekeveredtek az állandósult mesei szókapcsolatok, ezeket kellett „helyrehozni”, 
kijavítani. (A szövegben például göndör farkú malac visított, a sárkány vörös homokot 
lövellt ki a szájából; a kisebb fiúnak Tündér Mónikát kellett megtalálnia – ilyen és 
ehhez hasonló téves mesei kifejezések szerepeltek a mesében). 
 A feladatok megoldása után összeadtuk a pontszámokat, s így kialakult a 
csapatok sorrendje. Az első helyezett kapott noteszt, tollat, meseútlevelet, lufit. A 
többiek sem panaszkodhattak, hiszen mindenkinek kijárt a meseútlevél, amellyel 
bármikor beléphet a mesevilágba. Emellé még toll, lufi, könyvjelző „dukált”. Láttuk az 
arcokon, hogy elégedettek az ajándékokkal, s foglalkozásunkon is jól érezték magukat, 
sokat lehetett kacagni, mókázni. A foglalkozás végeztével mehettünk ebédelni, hiszen 

gyorsan elszaladt az idő, s 
már éhesek is voltunk. Az 
ebéd mellé sütijegyet is 
kaptunk, ezzel többfajta 
édesség közül választhattunk. 

ogy csak párat említsünk. 

Az iskola emeletén különböző 
barkácsfoglalkozások 

„kellették” magukat. Lehetett 
gyöngyözni, volt „papírvágta” 
Lengyák Istvánnal, 
agyagozni, fából sípot 
készíteni, papírhajtogatással 
sünit alkotni, és így tovább… 
A gyerekek éltek a 
lehetőséggel, több mindent 
kipróbáltak, különféle 
dolgokat készítettek.  

 A barkácsolás után lementünk az iskolaudvarra, a jó levegőre. Itt is számtalan 
játéklehetőség kínálkozott. Diótörés, halászás, bringázás, h
 Mint mindig, ha jók a programok, most is elszaladt az idő. Óránkra 
pillantottunk, s lám, déli egy óra lett. Volt akire már vártak a szülők, olyan diák is akadt, 
aki még anyukával vagy apukával maradt a délutáni programokra is.  
 Mi, a szervezők megköszöntük a részvételüket, s a többi cimborával 
elköszöntünk a többiektől. Jó érzéssel, jó hangulatban baktattunk hazafelé a kora őszi 
napsütésben… 
 
 
 

Fejesné Szabó Piroska 
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KÁDÁR ANNAMÁRIA ELŐADÁSA A MESÉK SZEREPÉRŐL 
  
 

Idén is megrendezték az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és 
Gimnáziumban az immár hagyományosnak mondható családfesztivált. Szeptember 20-
án délután volt az ünnepélyes megnyitó a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben.  
 Először egy előadás hangzott el a hospice szeretetszolgálatról, annak 
jelentőségéről. Nagyon szép gondolatokat osztott meg hallgatóságával az előadó hölgy; 
szeretetről, önzetlenségről, segítőkészségről, az elmúlásról, a gyász feldolgozásáról 
hallhattunk örökérvényű mondatokat. 
 Délután három órakor kezdődött Kádár Annamária előadása, aki 
mesepszichológiával foglalkozik, a marosvásárhelyi Tanítóképző Főiskolán tanít, itt is 
él családjával. Nagy érdeklődéssel vártuk pódiumra lépését, annál is inkább, mivel 
gyermekkönyvtárunkban is található egy kötete, amely a mesékkel foglalkozik (címe: 
Mesepszichológia). Én személy szerint a PAX Tv Nyitott Akadémia című műsorában 
láttam őt szerepelni ; már akkor megfogott közvetlen hangnemével, ízes magyar 
beszédével, illetve értékes gondolatokat átadó előadásával. 
 Ez alkalommal is a mesékről, a mesék fontos szerepéről tartott előadást. Nem is 
gondolhatnánk, milyen nagy jelentősége van a meséknek mindennapi életünkben, a 
felnőtteket is beleértve! 
 A család fontos szerepéről beszélt először. A gyerekek fejlődése szempontjából 
meghatározó, hogy milyen családi környezetbe születnek bele. Személyes példákat is 
mondott saját gyermekkorából, hogy az ő szülei milyen „hamuban sült pogácsával” 
indították el őt a nagybetűs életbe. Itt kitért az apa és az anya más-más szerepére. 
 Személyes életútját követhettük nyomon. Miután lediplomázott, általános 
iskolába került tanítani. Egy ötödikes osztályt kapott, ahol osztályfőnök lett, más 
tantárgyat nem tanított. Itt egy humoros történetet mondott el ebből az időből, mikor is 
ötödikes diákjai nagyon találékonyan „átverték” az osztálykiránduláson; mi, a 
hallgatóság nagyokat kacagtunk elbeszélése során. 
 A mesék fontossága kapcsán hangsúlyozta, hogy a mesékben mindig mi 
vagyunk, mi szerepelünk! A mesei történetekben az élet minden lényeges kérdése 
megtalálható. Ismét megemlítette az otthonról hozott értékek jelentőségét. 
 A sárkánnyal – mint jellegzetes meseszereplővel – mindnyájan szembesülünk, 
ugyanis saját „belső sárkányunkat” kell legyőznünk a mindennapokban. 
 A következő részben a varázsmesék típusát emelte ki. Ugyebár úgy kezdődnek a 
mesék, hogy a hős elindul világgá szerencsét próbálni… Ez a tény átfordítható a 
mindennapi életre úgy, hogy az embernek ott kell hagynia a komfortzónáját, otthonát, 
családját. Ehhez pedig életbátorság kell! („Egy életem, egy halálom…”) A főhős a 
„senki földjére” téved, itt nagyon fontos az a bizonyos hamuban sült pogácsa. 
Vándorlása, útja során végigkísérik az áldások, amelyekkel útnak engedték. Ekkor 
megint nagyon fontos az apa szerepe. Ha leányról van szó, a következőket mondhatja: 
„Büszke vagyok Rád, lányom!”. Ha fiához szól: „Ez igen, ez jól meg van csinálva, 
fiam!” 
 Lényeges mozzanat, hogy a mesékben az energia mindig előre árad, s nem 
visszafelé! Nem mindegy ugyanis, hogy miként járja végig az emberfia az állomásokat. 
 Ezután Kádár Annamária kitért az úgynevezett „lassú élet” mozgalomra.  
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Ez a mozgalom Olaszországból indult el; az itáliaiak tiltakoztak a gyorséttermi lánc 
elterjedése ellen. Az előadónk szerint ez egy kulcsfogalom, a „lassú élet” mozgalmat 
mindenhol be kellene vezetni…  
Úgy fogalmazott, hogy minden embernek hetente egyszer legalább „pizsama-napot” 

lehetne tartani. Hogy mit 
értsünk ez alatt? Hát azt, 
hogy végre azt teszed, amit 
szeretnél! (Kiülni a kertbe a 
diófa alá, s hallgathatod, 
amint nő a fű; hanyatt 
feküdni, s nézni a felhők 
furcsa alakzatait; stb.) 
 A mesékre 
visszatérve a próbatételek 
szerepét hangsúlyozta, s 
kitért az ismétlésekre is. 
Fontos az életben, a 
mesében is a kivárás: 
többször kell nekivágni 
mindennek.  

 Döntő szerep jut a szerepidentitásnak. Észre kell venni a mindennapok csodáit, s 
ehhez nyitottság kell! Sajnos sokszor negatív forgatókönyveket írunk, így aztán el is 
bukjuk az akadályokat. Kiemelte az önbeteljesítő jóslatok szerepét. Erre példának A 
kisködmön című mesét mondta el rövidített változatban. 
 Stratégiát kell váltani! Nagyon fontos az időhöz való viszonyulásunk! Hatféle 
viszonyulásról beszélhetünk: 
---múlt pozitív – múlt negatív; 
---hedonisztikus („carpe diem”) – fatalisztikus jelen;  
---jövőorientáció – transzcendentális jövő. (A gyerekek a hedonisztikus jelent élik 
általában, miként a kamaszok is.) 
 Előadása végén Kádár Annamária az álmok szerepére tért ki. Hogy lehet élni, s 
érdemes-e álmok nélkül élni? Igenis legyenek kitűzött céljaink, álmaink, legyünk 
jövőorientáltak! Így talán, mint a mesehős, könnyebben vesszük az elénk tornyosuló 
akadályokat. 
 Hát, röviden ennyit az előadásról… Nehéz volt megfogalmazni, de talán a 
lényegét át tudtam adni az olvasónak. Ezt az élményt, amelyet akár katartikusnak is 
nevezhetünk, mi, ott lévő hallgatóság személyesen megtapasztalhattuk. Hatalmas 
tapsviharral köszöntük meg Kádár Annamáriának az előadását; igazán szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy jelen lehettünk. 
 
 
 
 

Fejesné Szabó Piroska 
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KAMASZ PANASZ 
RENDHAGYÓ KÖNYVTÁRI TALÁLKOZÓ DR. BABRIK ZSUZSA 

GYERMEKPSZICHIÁTERREL 
 

 2013. október 8-án az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának 
keretében szerveztünk találkozót kamaszkorú fiataloknak, hogy Babrik Zsuzsa 
gyermekpszichiátertől sok hasznos dolgot meghallgassanak a serdülés, a kamaszkor 
buktatóiról. Az előadás a Kamaszkori útvesztők címet kapta.  A Zrínyi Miklós 
Gimnázium 8. osztályos tanulói vettek részt a rendezvényen.  
 Egy csodálatos popdallal indította a rendezvényt előadónk. A zeneszám alatt 
feliratozva ment a magyar fordítás. A dal arról szólt, hogy sokszor alulértékelik 
magukat a fiatalok, nem hiszik el, hogy ők is normálisak, nemcsak a felnőttek. 
Visszatérő, lényeget kifejező refrénje a zeneszámnak: „nekem átkozottul tökéletes 
vagy”. 
 Kivetítőn figyelhettük az éppen aktuális témát, amelyről szó esett. Elsőként a 
kamaszkor testi változásairól beszélt Babrik Zsuzsa. Hogy mik ezek? Hát például: 
pattanások; szőrzet megjelenése; zsírpárnák; esetlenség; mutálás. 
 

 
 
 Következett a Ki vagyok én? problémaköre. Míg gyerekként elsősorban a szülők 
elvárásainak próbálunk megfelelni, kamaszkorban ez megváltozik. Ekkor már nem a 
szüleim gyermeke akarok lenni, hanem önmagam! Felvetődik a kérdés, hogyan 
képzelem el a jövőmet, milyen célokat tűzzek magam elé. 
 Talán nem is vagyok normális? – ez a következő megválaszolandó kérdés ebben 
az életkorban. Előadónk kiemelte, hogy ilyenkor az önbizalom végletes szokott lenni; a 
kamaszok erős önvizsgálatot tartanak. Gyakran az a számukra követendő példa, hogy 
szembefordulnak a normálisok, a felnőttek világával; „az a jó, hogy nem vagyok 
normális”. 
 A kortárs csoportok, a barátok befolyása is megnövekszik ebben az életkorban. 
A diákok ilyenkor ugyanazon személyek ellen éreznek ellenszenvet. Fontos kérdés 
számukra, hogy elfogadják-e őt a többiek, ne közösítsék ki! Új viselkedési formák, új 
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öltözködési stílus jelenik meg náluk. A külsőségekkel az összetartozást, illetve az 
elkülönülést jelképezik. 
 Következő témakör a szerelem volt. Ilyenkor a kamaszokat erős érzelmek, a 
kíváncsiság jellemzik. Több fajtája van a szerelmüknek: létezik a távoli, titkos szerelem; 
illetve az elérhető szerelem. Az a szó, hogy „kedvellek”, üzenetet közvetít a szeretett 
személy iránt. Az első fizikai kapcsolat a kézfogás, majd következik a csók, aztán a 
petting, végül a szeretkezés. Babrik Zsuzsa felhívta a figyelmet a szexualitás veszélyeire 
is (terhesség, nemi betegségek, stb.). 
 A veszélykeresés szintén a kamaszkor velejárója. Ilyenkor meggondolatlanok a 
tinédzserek, extrém helyzeteket is kipróbálnak. Gyakran lebecsülik a kockázatot (drog, 
alkohol, szex, sport, táplálkozás). Ebben az életkorban kezdenek foglalkozni a halál 
gondolatával. Elmélkednek az élet céljáról, a jövőjükről. Sajnos, sokszor eljutnak az 
öngyilkosság gondolatáig. Szembefordulnak a felnőtt normákkal. 
 A lelki zavarok közül ki kell emelni a szorongást, a depressziót, a táplálkozási 
zavarokat, az öngyilkosságot. 
 A következő téma az úgynevezett bullying, pszichoterror volt. Gyakori jelenség, 
hogy a kamaszok terrorizálják egyes társaikat. Gyakori a zsarnokoskodás, 
kegyetlenkedés, megalázás, zaklatás, szívatás, kötekedés. És ami szomorú ezekben az 
esetekben, hogy akarattal hajtják végre a fentebb említett dolgokat! 
 Az előadás után Babrik Zsuzsa kötetlen beszélgetésre invitálta a hallgatóságát. 
Kérdéseket tehettek fel a diákok az őket érintő problémákról. Előadónk arra kérte a 
gyerekeket, hogy próbáljanak körülbelül húsz válasszal felelni a Ki vagyok én? 
kérdésre. Többek között az alábbi válaszok érkeztek: magyar vagyok, zrínyis vagyok; 
lovaglok; focizni szeretek; stb. 
 Ezután megköszönte előadónk a részvételt, elbúcsúzott a diákoktól. 
Elmondhatják a résztvevők, hogy egy tartalmas, érdekes előadás hallgatói voltak! 
 
        Fejesné Szabó Piroska 
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KÖNYVTÁRAVATÓ A CSÁCSBOZSOKI VÁROSRÉSZBEN 
 
 Nagyszabású ünnepség keretében került sor november 8-án, pénteken a 
Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja Csácsbozsoki Fiókkönyvtárának 
avatására. 
  Az egykori Csácsbozsokon az 1960-as évek végétől működött könyvtár a régi 
iskola épületében, a József Attila Városi Könyvtár Fiókkönyvtáraként.  
 Az új iskolaépület, Klapka Utcai Általános Iskola néven 1992-ben nyitotta meg 
kapuit, akkor még csak iskolaként. Elkészültével a bibliotéka az épület bejárata melletti 
földszinti részben kapott helyet. 1997-ben az intézmény többfunkciós ÁMK-vá vált, a 
könyvtár helyére óvoda került, költözni kellett egy emeleti, galériás terembe, mely sötét 
és hideg, rosszul berendezhető volt. Később egy emeleti tanteremben kapott helyet, ahol 
11 évig működött, 2006-tól nyilvános könyvtárként. Ez a helyiség egyre szűkösebbé 
vált az évek folyamán.  
 A TIOP 1.2.3. 11/1-2012-011 pályázat forrásaiból és önkormányzati 
támogatással került sor felújítására és olvasóteremmel bővítésére. Az olvasók a 
könyveken és folyóiratokon kívül 4 új internet kapcsolatos számítógépet vehetnek 
igénybe.  Az újonnan beszerzett multifunkciós fénymásoló segítségével lehetőség van 
fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre is. Cél, hogy a felnőtt lakosság is egyre 
szélesebb körben megismerje és használja a könyvtár szolgáltatásait. 
A későbbiekben kézműves foglalkozásokra, előadásokra, író-olvasó találkozókra is 
várják a városrész lakóit. 
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 Az intézményt Balaicz Zoltán alpolgármester avatta fel, majd Herkliné Ebedli 
Gyöngyi iskolaigazgató, önkormányzati képviselő és Wohner Csaba a ZVMK 
igazgatója szólt az egybegyűltekhez. 

A 3.osztályosok rövid műsora után a "Mackómesék" mesemondó verseny helyi, 
iskolai fordulója zajlott, majd sor került " A mackók világa" című kiállítás megnyitására 
is. A szülők és gyermekek aktivitásának eredményeképpen egy hétre több mint 140 
maci költözött a könyvtárba. 
 A program zárásaként a  nagyszámú közönséget Lovranits Júlia mesemondó 
műsora szórakoztatta. 
 
 
 
 
                                                                                     Simonné Magyar Ágota 
                                                                                              könyvtáros 
 
 
 

*** 
 
 
 

 
A megye könyvtárosai Szekszárdon az MKE Zala Megyei Szervezetének kirándulásán  
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AZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTE ZALAEGERSZEG 
 
Az ENSZ 1990-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává, mely 
alkalomból Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa úgy 
döntött, hogy az idősek iránti tisztelet és odafigyelés jeléül az egész októberi hónapot 
ennek a korosztálynak szenteli. Az „Idősek hónapja” rendezvénysorozat keretein belül a 
város számos színes, érdekes és szórakoztató programmal várta a szépkorúakat. Ezek 
egyike volt a”Várostörténeti és műveltségi vetélkedő”, melynek lebonyolításában a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtára is részt 
vállalt, és amelynek a Keresztury ÁMK kamaraterme adott otthont. 
Tagkönyvtárunk kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy egy néhány feladatból álló, 
Zalaegerszeg történetét, kulturális és természeti értékeit bemutató feladatsort állíthat 
össze. 
A megmérettetésre a város és a városkörnyék nyugdíjas klubjai összesen 9 ötfős 
csapattal jelentkeztek. A játékos kedvű résztvevőket Velkey Péter, Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának osztályvezetője 
köszöntötte. A négytagú zsűriben rajta kívül Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtárának vezetője, Káli Csaba, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese, valamint Zimborás Béla, 
ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese 
foglalt helyet. Jelenlétével dr. Kocsis Gyula, a város Idősügyi Tanácsának alelnöke is 
megtisztelte az eseményt. A vetélkedő anyagának összeállítása során fő szempontként 
tartottuk szem előtt, hogy a kérdéseket, a meglévő tudást játékos formában, fényképek 
segítségével tegyük próbára, ugyanakkor szolgáljuk újabb ismeretekkel is. Ennek 
tükrében mintegy ráhangolódásképp egy várostörténeti totó kitöltése volt a feladat, 
melyben teszteltük, hogy a csapattagok mennyire mozognak otthonosan Zalaegerszeg 
múltjában és jelenében, majd néhány zalaegerszegi híresség fényképről felismerése és 
beazonosítása volt a feladat. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a résztvevők mennyire 
figyelnek a város utcáit járva a körülöttük található köztéri szobrokra, tudják-e, melyik 
kit ábrázol, hol található. A szerencsére bíztuk a vetélkedő azon feladatát, amelyben 
egy-egy kategórián belül (pl. a város településrészei vagy épp testvérvárosai, Zala 
megye képzőművészei, zalai ételek, stb.) kellett ötöt felsorolniuk. Egy keresztrejtvény 
keretében jellegzetes épületekre, szobrokra, természeti sajátosságok elnevezésére, 
eredetére kérdeztünk rá, majd egy-egy épület darabokra vágott képéből készült kirakó 
összeállítása volt a feladat. A résztvevő csapatok lelkesen láttak neki az egyes 
feladatoknak, a versenyszellem mellett a játék iránti szeretet is motiválta őket. Szinte 
minden feladat kapcsán akadtak olyanok, akik egy-egy plusz információval, érdekes 
kiegészítéssel szolgálták a többiek kíváncsiságát.  
Bebizonyosodott az is, hogy a versengésnél jóval inkább előbbrevaló a játék tisztelete, a 
’fair play”, hiszen a holtversenyben első helyezést elért két csapat közül a Nyugdíjas 
Pedagógusok Egyesülete saját szabálytalanságát elismerve (egy megoldást súgtak 
nekik) a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 1. számú csapatának javára lemondott első helyéről. 
A végeredmény kihirdetését követően Velkey Péter méltatta a csapattagokat és az elért 
eredményeket, majd átadta a résztvevőknek járó emléklapot és apró ajándékot. A 
programsorozat zárására 2013. október 31-én kerül sor, ekkor vehetik át majd díjaikat a 
dobogós csapatok – előbbieken túl a Nefelejcs Klub 2. számú csapata – is. 
 

Spanyó Andrea 
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ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK A ZALAEGERSZEGI 
VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA 

KÖNYVTÁRÁBAN 
 
 
Élménybeszámoló a Pádis-fennsíkon tett túráról (2013.10.08.) 
 
Gedeon Tamás, Szalai Attila, Farkas Zoltán a három évvel korábbi 

gyalogtúrájukról tartottak vetített képes élménybeszámolót. A Pádis-fennsíkon, az 
Erdélyi-szigethegységben 7 napig táboroztak, hegyet másztak, sziklafalon 
kapaszkodtak, barlangokban nézelődtek, ismerkedtek a helyi emberekkel, ételekkel, 
italokkal. Megismertették az érdeklődőket az ottani növényvilággal, a földtani 
jellegzetességekkel, a hol felbukkanó, hol a föld alá bújó patakokkal, a víz által kivájt 
barlangokkal, a nyomukba szegődő kutyussal. Az idős emberek élvezték az előadást, 
kérdéseikkel bekapcsolódtak az élménybeszámolóba. 

 

 
 
 
Tányér, kanál nem lehet csördülés nélkül (2013.10.09.) 
Salamon Györgyi tartott előadást a kisgyermekes családoknak a mindennapi 

életükben felmerülő problémák megoldására. Az előadás során életkorok szerint taglalta 
a párkapcsolatban felmerülő konfliktusokat és adott javaslatot megoldásukra. 
Hangsúlyozta, hogy ezek a helyzetek szelíden is megoldhatók. Ehhez szükségünk van 
arra, hogy figyelemmel és megértéssel legyünk párunk iránt. A megjelent 
érdeklődőknek az előadás végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére, illetve az előadó 
felajánlotta a pároknak a terápián való részvételt is. 
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Könyves Vasárnap (2013.10.13.) 

  
A Könyves Vasárnap első programja Tüsi bohóc vidám produkciója volt. Kb. 80 
gyermek és felnőtt volt kíváncsi az intézmény aulájában zajló előadásra. Első lépésként 
a felnőtteket is gyerekké varázsolta Tüsi a kicsik segítségével. A klasszikus bohóctréfák 
után bevonta a vállalkozó kedvű gyerekeket is a mókázásba, a buborékfújó versenyre 
már közel 20 gyermek jelentkezett. Senki nem távozott üres kézzel, hajtogatott lufi 
figurákkal, s játékos vidám percekkel lettek gazdagabbak a gyerekek, s a közben 
visszaváltoztatott felnőttek. 
 

 
Tüsi bohóc előadása 

 
  
 
 
 
 
 
 

48 
 



TUDÓSÍTÁSOK 
 

Kis-Hétrét együttes gyermekprogramja 
 A gyermekek és szüleik körében népszerű zalaegerszegi együttes is vidám 
perceket szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Találós kérdésekkel vezette be a 
dalokat az együttes vezetője, s néhol közös tapsolással vonta be a nézőket a 
produkcióba. A fergeteges ritmusú gyermekdalok, s színvonalas előadásuk már 
önmagukban is nagyon jó élményt nyújtottak. 
 

 
 
Fotókiállítás megnyitója 

A könyvtár első alkalommal hirdetett fotópályázatot, amelyre amatőr fotósok 
természet témájú képeit vártuk. A pályázatra 36 fotós nyújtotta be alkotásait. Két 
gyakorlott fotós értékelte a képeket. Minden beküldőnek a képeiből válogattunk a 
kiállításra. A megnyitóra Könyves vasárnap keretében került sor. A kiállítást Kauzli 
Józsefné képviselő asszony nyitotta meg. Az alkotások egy hónapon keresztül 
megtekinthetők voltak az intézmény kiállítóterében. A nagy sikerre való tekintettel és a 
pozitív visszajelzésekre 2014-ben is meghirdetjük majd a pályázatot. 

 

 
 
 

Ambrus Adrienn 
könyvtárvezető 
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KI MIT TUD…? - AZ ÉN KÖNYVTÁRAM 
Könyvtárhasználati vetélkedő a gyermekkönyvtárban 

 
 
„A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 
azonosító számú pályázati programban Ki mit tud…? címmel könyvtárhasználati 
vetélkedőt tartottunk a gyermekkönyvtárban. Célunk volt a tanulók ismereteinek, 
képességeinek, könyvtárhasználatának játékos megmérettetése, valamint a gyerekek 
figyelmét ráirányítottuk könyvtárunkra is. A vetélkedő két fordulóból, összetett 
feladatokból állt, mely így sokrétű kihívást tartogatott a résztvevő tanulók számára.  
 
Az első forduló szintén két részből állt, melyek beküldendő feladatok voltak és 2013. 
november 20-ig kellett elkészíteniük, valamint eljuttatni a gyermekkönyvtárba. Az én 
könyvtáram címmel készítettek rajzot a tanulók az ideális könyvtárról, mellyel a 
kreativitásukat és fantáziájukat szerettük volna megmozgatni. Legtöbb rajzon polcok 
szerepeltek sok-sok könyvvel és természetesen könyvtárossal, valamint olvasóikkal. 
Voltak akik már érintő kijelzős képernyőket rajzoltak, melyeket külön-külön kis 
zugokban, illetve emeletes elrendezésben használtak az olvasók. Igazán különleges 
rajzok is születtek, ahol körben ültek az olvasók és egy forgatható szerkezetről olvasták 
a mesét, egy másik rajzon pedig feküdtek és a plafonra volt vetítve a történet. Minden 
egyes rajz tükrözte az adott tanuló ízlésvilágát és egyéniségét. Az elkészült rajzokból 
kiállítás nyílt könyvtárunk előterében, melyet érdeklődéssel nézegetnek olvasóink. 
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A forduló másik feladatában, pedig a honlapunkon szereplő Olvasni jó! Interaktív 
kérdéssort kellett megoldani, 
illetve elküldeni. A tanulók a 
sorozatokkal kapcsolatos 
ismereteikről, tájékozottsá-
gukról adtak számot. Az első 
feladatban általános tudni-
valókra kérdeztünk rá a 
sorozatok küllemét és 
tartalmát illetőleg, majd ki 
kellett választani az oda nem 
illő sorozatot, ahol már a 
logikus gondolkodás is 
előtérbe került. A következő 
két feladatban a szépirodalmi 
sorozatokra szerettük volna 
ráirányítani a gyermekek 
figyelmét, ezzel is növelve az 

olvasókedvüket. Először az azonos sorozatba tartozó könyveket kellett kiválasztani, így 
megismerkedtek az on-line katalógusunkkal és annak használatával is. Majd a 
kakukktojásos kérdéssorral ismét a fantáziájukat, illetve feladatmegoldó képességüket 
tettük próbára. A javítások során kiderült, hogy sokan összedolgoztak, de ez nem volt 
kizáró ok, hiszen a vetélkedővel a csapatmunkát és az együttműködést is szerettük volna 

jleszteni. 
 

 

 

fe
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A második fordulóbann folytatódott a megmérettetés, öt négyes csoportban vetélkedtek 
a 3-4. osztályos tanulók a gyermekkönyvtárban. Játékos könyvtárismereti és 
könyvtárhasználati feladatokat oldottak meg. A Ki lehetek én? játékkal és az ahhoz 
kapcsolódó villámkérdésekkel a gyermekkönyvtárral kapcsolatos ismereteikről adtak 

számot a csapatok, illetve 
bővíthették azokat. A 
szókereső rejtvényben pedig 
könyvtári fogalmakat kellett 
megkeresniük, illetve a 
megmaradt betűkből össze-
olvasni a vetélkedő szlogenjét: 
Olvasni jó! A gyakorlati 
feladatban pedig a kapott 
könyveket csoportosították, 
illetve sorba rendezték, ahogy 
a polcon is elhelyezkednek. 
Eközben is bővíthették 
pontjaikat további villámkér-
désekre válaszolva, melyek a 

raktári rendre illetve a könyvek elhelyezkedésére vonatkozott. A vetélkedőt egy újabb 
sor Ki lehetek én? játék zárta, most a könyvtári csoportokat, illetve rendezvényeket 
tartalmazva. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A vetélkedő célja nem a versengés volt, hanem sokkal inkább a stressz leküzdése, a 
bátrabb kiállás elérése, valamint a csapatmunka és az együttműködés fejlesztése. 
Természetesen azért volt eredményhirdetés is, ahol kiderült, hogy melyik csapat volt a 
legeredményesebb, de senki nem ment haza üres kézzel, minden résztvevő emléklappal 
és ajándékcsomaggal térhetett haza. Apróbb különdíjban részesültek a legötletesebb 
rajzokat és a legeredményesebb beadandó feladatokat nyújtó tanulók. Igazi élmény volt 
amikor közösen kibontották a jutalmat és zengett a könyvtár az örömkiáltásuktól. Ezért 
a mosolygós és vidám arcokért érdemes dolgozni. 
 

Magyar Szilvia 
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KÖNYVKAPU KESZTHELYEN 
 
2013. október 9-én az Őszi Könyvtári Napok keretén belül nyitottunk „Neked mennyit 
ér?" jelszóval könyvkaput a Goldmark Károly Művelődési Központ kapualjában, a 
keszthelyi Sétálóutcán. 
A gondolat megszületése után, a kollégákkal egyeztetve fantáziadús ötletek születtek a 
kapu várható megvalósításáról. A Könyvkapuban található minden bútordarab: létra, 
fazék, háló, szekrény egy-egy olvasni kedvelő könyvbarát jótékony felajánlásának 
köszönhető.  A kivitelezés Balla Eleonóra kollégánk munkáját dicséri. Régi 
szekrényeket, polcokat restaurált, és a bejárat feletti boltíves könyves kaput is ő álmodta 
meg. Október elejére készen is lett a különös, 60-as és 70-es évek hangulatát idéző 
könyves kuckó. 
A megnyitón az érdeklődő vendégeket meleg teával kínáltuk, amit természetesen retro 
bögrékből fogyaszthattak el a részt vevők. A régi polcokon a Fejér György Városi 

Könyvtár állományból kivont, 
leselejtezett kötetei, illetve ajándékba 
kapott, vagy hagyatékból adományozott 
könyvek sorakoztak a legváltozatosabb 
témákban, mintegy 500 db. Minden 
olvasni szerető megtalálhatta ked-
vencét. A könyvkapuban minden érdek-
lődő annyit adományozott egy-egy 
kötetért, amennyit gondolt. A befolyt 
összegből a könyvtár kulturális tevé-
kenységét színesítjük majd. 
 
November végéig volt nyitva szerdán és 

szombaton, valamint városi fesztiválok ideje alatt vasárnaponként is a retro hangulatú 
könyvkapu, nyitva tartását önkéntes segítőkkel tudtuk megoldani. Ez év márciusától 
újra várjuk az érdeklődő olvasgatni, beszélgetni és kulturális célra adakozni vágyó 
vendégeinket. 
 
 

Pappné Beke Judit  
 
 

53 
 



TUDÓSÍTÁSOK 
 

OLVASÓINKÉRT-DÍJ 
 

Major Árpád, a József Attila Városi Könyvtár korábbi igazgatója 2006-ban alapította a 
díjat. Azoknak a községi könyvtárosoknak adható, akik Zalaegerszeg városkörnyék 
községeiben könyvtárosként dolgoznak, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak: tevékenységükkel, hozzáállásukkal aktívan részt vettek az olvasási kultúra 
terjesztésében. 
A díj egy oklevél és egy - Németh János Kossuth díjas keramikusművész által készített 
- kisplasztika, amelyet a JAVK Olvasóinkért Alapítvány kuratóriuma évente egy-egy 
községi könyvtárosnak adhat a József Attila Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár vezetése javaslata alapján. Az átadásra minden év őszén a József Attila Városi 
Könyvtárban került sor. 
Major Árpád korábban a megyei könyvtárban módszertanos munkakörben dolgozott, 
majd tevékenyen vett részt a kistelepülések könyvtári ellátórendszerének kialakításában 
a 1990-es években már mint a József Attila Városi Könyvtár igazgatója. Egészen 2008-
ig, nyugdíjba vonulásáig a kistelepüléseken végzett szolgáltatások irányítását végezte. 
Jól ismerte és becsülte a községi könyvtárosok áldozatos munkáját, amelyet a 
településükön élők kulturálódásáért végeznek. A díj alapításával erkölcsi 
megbecsülésüket kívánta elősegíteni. 
A JAVK Olvasóinkért Alapítvány egyik alapítója is Major Árpád. Aktív szakmai 
pályafutását befejezve az Alapítványt kérte fel, hogy gondozza ezt a díjat.  
Az Őszi Könyvtári Napok egyik – most már hagyományosnak mondható – rendezvénye 
a kistelepülési könyvtárosok szakmai napja, amelyre a megye területén dolgozó 
könyvtárosokat is minden évben meghívjuk. Többször adunk hírt más megyékben zajló 
módszertani munkáról egy-egy előadás keretében. A szakmai nap kiemelkedő eseménye 
a díj átadása. 
Az eddigi díjazottak mindegyike hosszú ideje tevékenykedett könyvtárosként és 
szervezte faluja kulturális életét – méltán kapták tehát az elismerést. 
 
Az Olvasóinkért-díj kitüntetettjei: 
 
2006 – Laposa Andrásné, Zalaszentgyörgy 
2007 – Baksa Lajosné, Csonkahegyhát 
2008 – Horváth Jánosné, Lickóvadamos 
2009 – Nagy József, Babosdöbréte 
2010 – Gehér Andrásné, Pacsa 
2011 – Méhes Máténé, Lakhegy 
2012 – Szabó Istvánné, Kispáli 
2013 – Öcsi Erzsébet, Teskánd 
 
A díj alapításának évében 2006-ban két elismerés került átadásra: az akkor 80 éves 
Nyakasné Túri Klára vehette át a másik díjat több évtizedes könyvtári munkája és a 
Keresztury Gyűjtemény és hagyaték gondozásában kifejtett egyedülálló tevékenysége 
elismeréseként. 
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Képünkön a 2013. évi díjazott: Öcsi Erzsébet és a díj átadói – Major Árpád, a díj 
alapítója és Bogár Imre, a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. 

Nitsch Erzsébet 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decemberben a Könyvtárosok Karácsonya rendezvény keretében 
megjutalmaztuk a legaktívabb vidéki kollégáinkat 
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GAZDAG PROGRAMOK A  
PÁKAI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS KÖZÖSSÉGI HELYEN 

 
Július 17-22-ig csipketábort szervezett Rikli Katalin, Páka lelkes könyvtárosa. 
A program a csipkeverés és a hajócskacsipke készítése köré szerveződött. A résztvevők 
délelőtt 9.00 órától este 17.00 óráig merülhettek el ennek az aprólékos, nagy 
odafigyelést igénylő kézműves tevékenységnek a rejtelmeiben.  
 
A Dömeföldi Búcsú minden év augusztus első vasárnapján kerül megrendezésre. 
Hagyományosan a szentmisével veszi kezdetét a Hősök Emlékművénél, majd a tájház 
és a kocsma udvarán folytatódik. A tájház udvarán 14.30-kor kezdődött a program, ahol 
kézműves portékák és játszóház várta az érdeklődőket. 18.00 órától kulturális műsor 
kezdődött. A falurész lakosainak száma 83 fő, a rendezvényen 120 fő vett részt. A 
kocsmaudvaron bográcsgulyás készült vacsorára, 13.00 órától a környékbeli falvak által 
benevezett focicsapatok kezdték a mérkőzéseket. A műsor után estétől hajnalig tartó 
bálon mulathattak a vendégek. 
 
 Az őszi szünetben minden napra szerveztünk tennivalót a gyerekeknek. Csuhéból 
szebbnél szebb virágok készültek, színes fonalakból jópofa állatkák varázsolódtak és a 
ceruzák, tollak tárolására szolgáló tartók is gyönyörűek lettek. 
 
Október 3-án Cse’Mese címmel hirdetett bábelőadást a pákai könyvtár. A brit Masters 
of Puppets Theatre eredeti csehországi bábokkal adta elő magyar nyelvű „Kisvakond” 
mesejátékát. 
 
2013. október 17-én a pákai iskola felső tagozatos diákjainak tartott előadást dr. Gürtler 
Katalin régész. A jól sikerült előadás első felében a régészetről mesélt, nagyon sok 
érdekes információt megosztva a gyerekekkel, majd az izraeli ásatásról, Gát városáról, 
Dávid és Góliát legendájáról, valamint a Bibliai történetek valóságalapjáról beszélt. 
Hozott néhány 5000 év körüli cserépdarabot, érdekes volt látni a gyerekeket, amikor 
kézbe vették és hitetlenkedve forgatták. Mesélt arról is, hogy ha a kertben ásunk, 
figyeljünk arra, hogy az ásónk mit fordít ki a földből, mert a föld tele van a múlt 
emlékeivel. A gyerekek is érdeklődőek voltak, az ötödikesek most tanulnak a 
régészetről, úgy hogy néhány nagyon érdekes kérdés is elhangzott. 
  
 2013. december 3-án Gaál Zsuzsa és a tündére járt a pákai óvodában, ahol egy nagyon 
jó hangulatú délelőttöt töltöttek el a gyerekekkel.  Együtt báboztak, meséltek, játszottak, 
énekeltek, még táncoltak is. 
 
2013. november 9-től november 23-ig volt látható a Művelődési Házban a Muramenti 
Foltboszorkák patchwork kiállítása. A kiállítás megnyitóján a helyi általános iskola 
énekkara és Király Gábor lépett fel, valamint a kézművescsoport vezetője, Halász 
Lászlóné Panni mesélt a csoportról, és a foltvarrásról. A megnyitót követően büfével 
kedveskedtünk a vendégeknek, továbbá tombola vásárlásra is lehetőség volt, gyönyörű 
kézimunkákat ajánlottak fel erre a célra a csoport tagjai. November 24-én, a rendezvény 
zárásaként kézműves délutánt tartottunk, melyen a foltvarrók árulták el a titkaikat, 
megmutatták, hogy készülnek a foltmunkák. 
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Adventi vásár kezdődött a könyvtárban december 14-én 10.00 órakor, ahol helyi 
termelők, kézművesek, népi iparművészek árulták gyönyörű és finom portékáikat. A 
színházteremben 15.00 órakor a Napvirág Bábcsoport műsorát nézhették meg az 
érdeklődők. Felléptek még a műsorban a Lenti Arany János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény furulyásai, mesét mondott Rákos Tamara és a 
baki Pántlika Néptáncegyüttes ropta a táncot. 
  
         Lapath Gabriella 
 
 

 
 

 



HÍREK 

DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 

 

Rendezvények 2013. 2. félévében 

Keresztury Irodalmi Kör  rendezvényei: 

November 19-én  A kortárs magyar irodalom. Az irodalmi mű befogadása címmel 
szerveztünk találkozót. Vendégünk volt Tóth Krisztina költő, író, műfordító, akivel 
Karáth Anita középiskolai tanár, költő beszélgetett. 

2013-ban sem maradt el a Keresztury Irodalmi Kör Karácsonyi meglepetés műsora: 
nagy sikert aratott a zalabesenyői Szivárvány dalkör rendkívül jó hangulatú előadása; 
Kanda Pál színművész Ady Endre műveiből adott elő, a Keresztury Irodalmi Kör több 
tagja pedig verset, mesét mondott. 

További rendezvények:  

Szeptember 11-én a Magyar szív című dokumentumfilm bemutatójára került sor, 
amelynek során Grzegorz Lubczyk, a Lengyel Köztársaság korábbi nagykövete, a 
Pamiec/Emlékezés I–II. dokumentumkötet és a film szerkesztője volt a vendégünk. A 
rendezvényen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere 
mondott köszöntőt.  

Október 7–13. között bonyolítottuk le az Országos Könyvtári Napok programsorozatát. 

Október 7.  

Kettős hangzat – Fény és ecset. Gyenes Júlia Boróka és Sebestyén Kristóf 
kiállítása. A kiállítást megnyitotta: Monok Balázs középiskolai tanár.  

Október 8.  

Dalaim 45 éve – Dinnyés József daltulajdonos műsorát hallgathatták meg az 
érdeklődők. 

Október 9.  

Kamasz Panasz – címmel rendhagyó osztályfőnöki órát szerveztünk könyv-
tárunkban a Zrínyi Miklós Gimnázium 7. osztályosainak, dr. Babrik Zsuzsa 
gyermekpszichiáterrel.  

Október 10.  

A rettegő fogorvos. Vendégünk Vig Balázs író volt, akinek műsorát az utolsó 
pillanatig élvezték a gyermekek.  
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Október 11.  

3 éves a Cimbora klub. Vidám jóga a mindennapokban. Vendégünk volt Balatoni 
Huber Vera jógaoktató.  

Október 13.  Könyves Vasárnap  

Nálatok laknak-e állatok? című Mesefa-pályázat jutalmazása a Gyermek-
könyvtárban. Ajándékműsor: Bohóckodó. Gergely János (Tüsi bohóc) vidám 
műsora. 

Jóga a mindennapokban – könyvbemutató és találkozó Balatoni Huber Vera jóga-
oktatóval.  

Káprázat az élet. Nagyon jó hangulatú találkozó és beszélgetés zajlott le Schäffer 
Erzsébet Pulitzer-díjas újságíróval, íróval, publicistával. Az olvasóterem „meg-
telt”, s a dedikálásra váró érdeklődők még 12.30 órakor is türelmesen vártak a 
népszerű írónőre. 

Az ősz díszei! Készítsük együtt! Címmel családi kézműves foglalkozást 
szerveztünk a Tappancs Barkácsműhely és kézműves klub résztvevőinek. A 
foglalkozás vezetője: Steier Györgyi pedagógus volt. 

Folyamatos programok voltak vasárnap délelőtt:  

Ismertető és bemutató a könyvkötés fortélyairól, technikájáról a könyvtár mini 
restaurátorműhelyében – segítőtársak: Cserhalmi Henriette, Santák Lászlóné és 
Kosztka Zoltán. Kedvezményes beiratkozás – ingyenes internethasználat is 
csalogatta a látogatókat.  

Október 11–12–13-án könyvvásárt tartottunk állományból kivont dokumentumainkból. 

2013. november 11-én Új szolgáltatások bevezetése mobil eszközökre alkalmazva 
közkönyvtári környezetben címmel konferenciát szerveztünk. Az alábbi előadások 
hangzottak el: Mobil eszközökre alkalmazott szolgáltatások kialakítása könyvtári 
környezetben – előadó: Tóth Máté (Könyvtári Intézet, Budapest). Mobil 
szolgáltatások fejlesztése könyvtári honlapokon – előadó: Joós Attila 
(WEBMARC Stúdió, Szombathely). Kezedben a Könyvtárad – A JAMKDroid 
projekt – előadók: Török Csaba és Vitéz Veronika (József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár, Tatabánya). Korreferátumok: Mobil eszközökre alkalmazott 
szolgáltatások kialakítása a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban – előadó: 
Horváth Viktória (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg). 
Mobil-e a Halis? – előadó: Czupi Gyula (Halis István Városi Könyvtár, 
Nagykanizsa). 

November 21-én könyvtárunk és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 
szervezésében került sor Molnár András – Szabó Péter: Zalai Honvédek a Donnál. 
A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály története fényképeken 1942–1943 
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című könyv vetítettképes bemutatójára. Nagyszámú érdeklődő kísérte 
figyelemmel a rendezvényt, a szerzőkkel Kiss Gábor beszélgetett.  

              Kocsisné Sipos Rozália 
     

A KSZR szolgáltatás keretében szervezett programok a megyei könyvtár közvetlen 
ellátásba tartozó településeken a 2. félévben 
 
Sokszínű, érdekes és változatos témájú rendezvényeket szerveztünk az elmúlt év 
második felében, köszönhetően a falvaknak juttatott normatívának, a fogadókészségnek, 
és a kollégák áldozatos munkájának, szervezőkészségének. 
 
Író-olvasó találkozók és előadások 
 

 
 
Számos színes és érdekes előadást tartottunk a településeken. Kassovitz László 
mesemondó tartott foglalkozásokat, mesefelolvasásokat főleg óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Bagodon, Batykon, Nemesapátiban, Pakodon, Zalabérben, 
Zalaistvándon és Zalaszentivánon. 
Víg Balázs meseíró találkozhatott közönségével Bagodban, Pacsán, Zalaszentmihályon 
és Pókaszepetken. 

 
Sohonyai Edit író látogatott el Salomvárra és Zalaszentmihályra 
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Kubassek János vetítettképes műsorát hallgathatták meg Teskándon 

 
Dinnyés József dalszerző műsorában gyönyörködhettek Alsónemesapátiban, Bagodban, 
Petőhenyén, Pölöskén, Zalabérben és Zalaszentivánon. Szintén Bagodban szerepelt az 
Énekmondó Együttes is. 
Telegdi Ágnes természetfotós és meseíró előadását hallgathatták meg Nagylengyelben, 
valamint Bogár László ismeretterjesztő előadása hangzott el Nemessándorházán. 
Bánfalvi Péter csillagász látogatott el Sárhidára, Babrik Zsuzsa pszichológus, pedig 
Söjtörre. Zalaistvándon Vízvári Sándor ismeretterjesztő előadását halhatták a szőlészet- 
és a borászat tudnivalóiról. 
Tófejen Jurina Beáta zenés műsorával szórakoztatta a gyermekeket. Zalaszentgyörgyön 
a Meseerdő Bábszínház adott műsort. 
 
 
Falunapok 
A nyári hónapokban főleg vidám, zenés műsorok megtartására került sor: Hertelendy 
Attila lépett fel Pusztaszentlászlón, Zalaboldogfán a helyi táncegyesület műsorát 
láthatták, Zalacsében a Csipkebogyó Fesztiválon a Botfai Citerazenekar muzsikált, 
Zalaháshágyon a Harmonika Együttes produkcióját hallhatta a nagy létszámú közönség. 
Bakon Merics Nikolett és Takács Eszter zenés műsora hangzott el. Becsvölgye Napján a 
Balaton Parti Fúvószenekar fellépését támogattuk. A Kutyakölykök Együttes fergeteges 
produkcióját láthatták Bocföldén és Boncodföldén.  Amatőr művészeti csoportok 
bemutatkozására került sor Gősfán. Az EGO Színház műsorát láthatták Keménfán  és 
Bödén. A község népdalköre lépett fel Hottón. A kustánszegi falunapon Jurina Beáta és 
színésztársai szórakoztatták a nagyérdeműt. A Gála Táncklub látványos menettáncának 
és színpadi előadásának örülhettek a résztvevők Lakhegyen. 
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Szüreti felvonulások 
Csatárban a Bíborka Táncegyüttes lépett fel. Az almásházi Szérűskert Fesztiválon a 
Ziránó Bábszínház adott műsort. Csonkahegyháton a Gyéres Zenekar kísérte a szüreti 
felvonulókat, ezt követően a színpadon is zenéltek. Itt kapott szereplési lehetőséget 
Csordás István Harmonika Zenekara is. Kisbucsán a Dióskáli Hagyományőrző 
Egyesület műsorát láthatták, Zalatárnokon pedig a Cserta Együttes fellépésének 
örülhettek. A Márton napi ünnepség megszervezésére Bucsuszentlászlón és 
Zalatárnokon került sor. 
 
Nyugdíjas nap 
Több községben is köszöntötték a szépkorú lakosságot: Nagypáliban Gergye Rezső és 
Színjátszóköre vidám darabokat adott elő. Németfaluban Csejtei Mariann vezetésével a 
helyi és a környező falvak népdalkörei, kórusai léptek fel. Padárban irodalmi, zenés 
műsor megtartására került sor. Lickóvadamoson és Zalaapátiban a Harmónika Együttes 
szerepelt, Szentkozmadombján pedig nyugdíjas találkozót szerveztek. 
 
Mikulás műsorok 
Az Énekmondó Együttes adott műsort a gyerekeknek Alibánfán és Alsónemesapátiban. 
Babosdöbrétén a Családi Intézet szervezésében mikulásdaloló műsort szerveztek. 
Kemendolláron és Ormándlakon a Féltucat Paródia lépett fel. Milejszegen, 
Nagykutason és Pálfiszegen Ecsedi Erzsébet színművésznő tartott mikulásváró előadást.  
Káváson a helyi alapítvány szervezésében rendeztek műsort a gyerekeknek. Misefán a 
Truffaldinó Bábszínház szerepelt a Nagykapornaki IKSZT épületében. Ezen a műsoron 
a környező falvak iskolásai is részt vehettek. Orbányosfán Jurina Beáta és Mikulásai 
adtak műsort.  
 

 
 
Adventi készülődés, kézműves foglalkozások 
A második félévben számos kézműves foglalkozást vezettek a községek gyermekei 
számára könyvtárunk munkatársai, de bekapcsolódtak a falvak könyvtárosai, valamint 
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hivatásos kézművesek is.  Voltak kézműves- és játszóházi foglalkozások, 
könyvkötészeti bemutatók, mézeskalácssütés: Alibánfán, Bagodban, 
Nemessándorházán, Pölöskén, Sárhidán, Zalaszentivánon, Pacsán, Zalabérben, 
Zalaszentlőrincen, Zalaistvándon, Zalaszentgyörgyön és Vöcköndön. 
Az Adventra való készülődés jegyében számos foglalkozást tartottak 
Alsónemesapátiban, Batykon, Csödén, Dötkön, Káváson, Nagykutason, 
Nemesszentandráson és Zalavégen.  
 
Karácsonyi műsorok 
Baktüttösön és Vasboldogasszonyban az Énekmondó Együttes nívós karácsonyi 
műsorát hallgathatták meg. Bezeréden Vörös István és Együttesének karácsonyi 
koncertjére került sor, Bucsuszentlászlón a Folkish Együttes műsorát hallgathatta a 
közönség. Gellénházán a Griff Bábszínház szerepelt, Gombosszegen pedig karácsonyi 
ajándékosztás történt. Hagyárosböröndön a Pitypang Bábszínház adott karácsonyi 
műsort. Kiskutason Kádár János Szabolcs és színésztársainak a műsorán vehettünk 
részt. A Batsány Kamara Tánccsoport műsorát élvezhették Nemeshetésen. 
Nemessándorházán Kurázsi Karácsonyt szerveztek az érdeklődőknek. Ozmánbükön 
Hertelendy Attila zenés-verses műsorát hallgathatták meg. Petrikeresztúron karácsonyi 
játszóház várta a gyerekeket. Gellénházán a Griff Bábszínház szerepelt, Vaspörben, 
pedig a Kishétrét Együttes lépett fel. 
 
Felhasználóképzés 
Zalatárnokon két alkalommal is történt felhasználóképzés”Internet a mindennapok 
világában”, ill.” Ügyfélkapu a lakosság szolgálatában” címmel. 
 

 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy a KSZR szolgáltatás keretében működő 
kistelepüléseken 
Tartalmas, és színes programokat tudtunk kijuttatni a falvak lakosainak. A 
rendezvényeken a 81 községben közel 4500 fő vett részt. 
 
          Pál Éva 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI  
 2013. II. FÉLÉV 

 
Szeptember 16. 
Csik Ferenc öröksége: Az atlétika Keszthely sporttörténetében címmel szervezett 
sporttörténeti vetélkedő a Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére 
A zsűri tagjai: Ruzsics Ferenc, Dr. Kardos József, Pappné Beke Judit 
 
Szeptember 24. 
Sárosi István gyűjteményéből rendezett kiállítás: Kós Károly képeslapokon 
A kiállítást megnyitotta: Szebeni Zsuzsa a Magyar Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
munkatársa 
Zenei közreműködő: Hévíz Quartett 
 
Szeptember 26. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása: A család jövője – a jövő 
családja címmel 
Előadók: 
- Dr. Aikelin Zsófia: A család fogalma egykor és ma 
- Kreilné Szabó Melinda: A családi minták hatása 
 
Október 9. 
„Neked mennyit ér” 
Könyvkapu megnyitása a keszthelyi Sétáló utcán 
 
Október 12. 
60 éves a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 
Ünnepi megemlékezés 
- Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
- Visszaemlékezés a 60 évre – Pappné Beke Judit könyvtárigazgató beszámolója 
- A városi könyvtár szerepe a megye könyvtári ellátásában címmel tartott előadást 

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
- Bécsi János és Fejér György emléktáblájának koszorúzása 
 
Október 12-13. 
Éjszakai könyvtártúra lámpással 
Keresd a betűket – nyomozás a könyvtárban 
Zártkörű rendezvény gyermekkönyvtári olvasók részvételével, játékos feladatokkal, 
diavetítéssel és lefekvés előtti tornával, majd másnap közös reggelivel. 
 
Október 13. 
KÖNYVES VASÁRNAP – ingyenes szolgáltatásokkal 
Teljes körű szolgáltatás 
 
Október 16. 
Az Idősek Világnapja alkalmából szervezett Aranykorú Alkotók köszöntése 
Köszöntőt mondott: Dr. Varga Andrea, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi 
Járási Hivatal vezetője 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Életünk” pályázati díj átadása Vitéz Balázsy 
Alajos részére 
A díjat átadta: Nemes Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szociálpolitikáért felelős osztályvezetője 
A szépkorú keszthelyi lakost köszöntötte Ruzsics Ferenc polgármester 
 
Október 24. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása: A család jövője – a jövő 
családja címmel 
Előadók: 
- Polgárné Bertók Orsolya: Krízis vagy esély? Az életciklus változások 

törvényszerűségei 
- Ruff Jánosné: A konfliktushelyzetek átalakítása békés párbeszéddé 
 
Október 28. 
Mi vagyunk most a vandálok is 
András Sándor kötetét bemutatta és az íróval beszélgetett Tar Ferenc történész 
Zenélt a Keszthelyi Klarinét Együttes 
 
Október 29. 
A Csik Ferenc Baráti Kör Egyesület vendége: Balogh Beatrix – olimpiai ezüstérmes 
kézilabdázó 
Beszélgetőtárs: Molnár István – Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör tagja 
 
November 12. 
Kiállítás Illés Major Julianna festőművész képeiből és Serdar Ünver fotóiból 
A kiállítást megnyitotta – Takács Ferdinánd festőművész 
Irodalmi közreműködő – Papp Márta Ilona 
November 15. 
„Szép Magyar Beszédért” szavalóverseny 
 
November 18. 
Keszthely és a Festeticsek: A szőlőtermesztés címmel a Zala megyei látásfogyatékosok 
és mozgássérültek részére szervezett vetélkedő 
 
November 21. 
Barta Mária: Vándormadarak című kötetének bemutatója 
Zenei közreműködő: Barta István, Kovács Ágnes, Véges János, Véges Jánosné 
 
November 25. 
150 évvel ezelőtt született Gárdonyi Géza: előadás történelmi regényeiről 
Előadó: Kardos Gy. József 
 
November 28. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása: A család jövője – a jövő 
családja címmel 
Előadók: 
- Szentkúti Márta: A család alapja a bizalom 
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- Meiszner Katalin: A családi asztal meghittsége – Az egészséges táplálkozás 
jelentősége gyermekeink fejlődésében 

 
December 2. 
Molnár András – Szabó Péter: Zalai honvédek a Donnál című fotóalbum vetített-képes 
bemutatása 
Vendégeink: dr. Szabó Péter – hadtörténész, Molnár András – levéltár-igazgató, Kiss 
Gábor – könyvtárigazgató 
 
December 5. 
Keszthely város karácsonyi képeslapja: az általános iskolások számára hirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetése 
 
December 10. 
Adventi hangverseny a Festetics György Zeneiskola tanárainak és tanulóinak 
közreműködésével 
Koncertmester: Csikár Lívia 
Közreműködik: Alföldi Nelli – hegedű, Miklós András – brácsa 
 
December 11. 
Az Aranykorúak Társasága és a városi könyvtár rendezvénye: A Keszthelyi Klarinét 
Együttes  adventi hangversenye 
Irodalmi közreműködő: Király Erika – előadóművész 
 
December 16. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása: A lélek érkezése a Földre 
Vendég: Takács Andrea – írónő 
 
 

Kalmárné Amberg Xénia 
 

 
A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 

GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 
2013. II. félévi programjai 

 
Szeptember   Történelem szakkör - heti szakkör; 1. foglalkozás 
  11.   Nyitó foglalkozás - zászlótervezés 
  18.   Korszakolás a történelemben; 2007-től az új világ csodái 
Szeptember 10., 17., Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 1. foglalkozás 
  18., 19., 24., 26. A gyermekkönyvtár színes világa 
Szeptember 23. Betűparádé - Egrecka Erika interaktív könyvbemutatója 
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Szeptember 26. "Néphagyomány és drámapedagógia" - havi szakkör  
Szent Mihály napja  

Október 1-től  Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe 
"öltöztetése" 
Október 2.  Varázslatos gyermekkönyvtár - Mit mesél az aranyhíd; 

témanapok1. 
 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Október 9.  "Néphagyomány és drámapedagógia" - havi szakkör  
Szüretelünk, énekelünk...  

Országos Könyvtári Napok: (okt. 7 – okt. 13.) 

 
Október 7.  Vig Balázs: A rettegő fogorvos című könyvének interaktív 

bemutatója 
Október 11.   Mesterségek jegyében: kézműves foglalkozás; agyagozás  

Vezette: Czibor Imre fazekasmester 
 
Október 12.   Éjszakai könyvtártúra lámpással: 

 Tábortűz gitárral és énekszóval - Gyurácz Tamás; 
"Elveszett betűk - nyomozás a könyvtárban; 
Könyvtártorna - Esti mese - Takaródó - Jó éjt puszi és hálózsák 

Október 8., 15., Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 2. foglalkozás 
   16., 17., 24.  Miből lesz a kenyér? 
Október 2.  Varázslatos gyermekkönyvtár - Mit mesél az aranyhíd; 

témanapok 2.  
Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

November 5., 12. Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 3. foglalkozás 
13., 14., 25. A könyv a legjobb barát - közmondások + Bagolykészítés 

üvegfestéssel 
November 20.  Varázslatos gyermekkönyvtár - Mit mesél az aranyhíd; 

témanapok3.  
 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 
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November 20.  "Néphagyomány és drámapedagógia" - havi szakkör  
"Együtt van a sokadalom, kezdődhet a lakodalom.” 
 

 
 

Gyermekkönyvhetek: (nov. 18 – dec. 4.) 
 
November 19. és 21.  Őszi bújócska - foglalkozás óvodásoknak az állatok őszi 

készülődéséről 
November 22.  Nem lehet kinyitni egy könyvet…-  

rejtvényes foglalkozás iskolásoknak a közmondásokról 
November 22-től  Az én könyvtáram - Rajzkiállítás  
November 25.  Óvodások városi versmondó délelőttje 
December 3. és 4. Az én könyvtáram – játékos vetélkedő 3-4. osztályos tanulók 

részére 
December 3-tól Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli díszbe 

"öltöztetése" 

December 3.   "Néphagyomány és drámapedagógia" - havi szakkör  
Ki kap ajándékot? - Szent Miklós története, Miklós napjához 
fűződő népszokások  

December 2.   Varázslatos karosszék: Karácsonyi ajándék- és díszkészítés 
 
December 3., 4., Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 4. foglalkozás 
10., 12. Karácsonyi készülődés - kézműves foglalkozás; 

üdvözlőlap, poháralátét, díszek 
December 10., 11. Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 4. foglalkozás 

Karácsonyi készülődés - kézműves foglalkozás; kísérőkártya 
készítés 

December 12.   A könyvtár karácsonyfájának közös díszítése –  
könyvajánló az ünnepekre 

December 13.   Varázslatos karosszék: kézműves foglalkozás 
Karácsonyi üdvözlőlap és díszek készítése 

December 19.   Gitárzene advent jegyében - Petik Ákos zenetanár előadása 
 

      Magyar Szilvia          
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
 
A Magyar Népmese Napja 
 
Népmesevilág Csondor Katával 
A Magyar Népmese Napja alkalmából Lengyelné Csondor Kata szécsiszigeti írónő 
látogatott el könyvtárunkba.  A lenti óvodások vándorlegények és vándorleányok 
szerepébe bújva hozták vállukon a mesebatyukat, amelyek rengeteg kincset - mesét, 
feladatot, fejtörőt, mondókát rejtettek. A közösen eltöltött délelőttön jól érezte magát 
gyermek és felnőtt egyaránt. 
 

 
 
 
Kalandozás a magyar népmesék birodalmában 
A könyvtárunkba érkező kisiskolásokat „hét próba” elé állítottuk, hiszen a Magyar 
Népmese Napja alkalmából érkeztek hozzánk. A népmesénkbe csöppenő leányoknak és 
legényeknek minden furfangjukra és ügyességükre szükségük volt, hogy kiállják 
próbáinkat. A foglalkozás során keresztrejtvény, lencseválogatás, mesefelismerés és 
lottó is szerepelt a feladatok között. Természetesen a csapatok jutalma sem maradt el, 
hiszen mindenki könnyedén vette az akadályokat. Ezúton is gratulálunk minden ügyes 
kis lurkónak. 
 
 
„Hajlik a meggyfa” 
 
Gönczi Ferenc néprajzkutatóra emlékeztünk a szeptember 26-án megrendezett esten. 
Zala vármegye szülöttéről Balás Endre -a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium és 
Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa- tartott előadást. 2013-ban nincs kerek 
évforduló, mely Gönczi Ferenc életéhez, munkásságához köthető lenne, - de ahogy 
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előadónk is kiemelte -, munkássága, szellemi hagyatéka minden évben alkalmat adhat a 
megemlékezésre. A fotókkal színesített előadáson hallhattunk a gyermekévekről, 
tanulmányokról, a tanítói pályán eltöltött évekről.  
Az előadásban kiemelt szerepet kapott a néprajzkutatói hivatás bemutatása,a 
gyűjtőmunka eredményeként megjelent kötetek, különösen a "Göcsej s kapcsolatosan a 
Hetés vidékének és népének összevontabb bemutatása" című könyv ismertetése. 
 

 
 
Országos Könyvtári Napok  
 
Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Zalalövő bemutatkozó estje 
A kiállítással egybekötött estet Pácsonyi Imre, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója 
nyitotta meg. Köszöntőjéből nem csak az egyesület tevékenységét ismerhették meg a 
jelenlévők, de a kiállító művészekről - Szabó László festőművész, Gyarmati Szilárd 
fotós, Kovács Erika fazekas, népi iparművész és Gácsi Zoé szobrász - is sok mindent 
megtudhattak. Dal és muzsika követte a köszöntő szavakat, Fölnagy Csaba énekmondó 
tolmácsolásában csendültek fel népdalok és különböző feldolgozások. Boronyák 
Adrienn az est "meglepetés-vendége" kísérte hegedűn a produkciót. A program végén 
mindenki pogácsa és frissítő mellett beszélgethetett a művészekkel és elsőként 
csodálhatta meg a kiállított festményeket, fotókat, kerámiákat és szobrokat. 
 
„A barátom és én” – rajzkiállítás 
Ügyes kezű nagycsoportosok fantáziadús munkái díszítik gyermekkönyvtárunk falait, 
hiszen az Októberi Könyvtári Napok alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. Aki betér 
hozzánk, megláthatja, hogy mit gondolnak az ovisok a barátságról. A kicsik többféle 
technikát alkalmaztak rajzaik készítésekor, amik így még színesebbre sikeredtek. A 
kiállítás október 7-13. között volt látható a gyermekrészlegben.  
 
„Ügyes kezek”- kézműves foglalkozás 
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Mint minden évben, most is sok ügyes kezű nagycsoportos rajzolt pályázatunkra, 
melynek ezúttal a „A barátom és én” címet adtuk.  
A foglalkozás elején egy eszkimó népmesét hallhattak a kicsik, melynek a címe: 
Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly. Miután vége lett a mesének, 
belekezdtünk az egyik szereplő elkészítésébe.  
Ez pedig nem volt más, mint a bagoly. A kis madarunkat wc papír gurigából készítettük, 
majd színes kartonból kerültek rá a tollai, csőre, szárnya és a lábai is.  
Az ovisok nagyon ügyesen bántak mind az ollóval, mind a ragasztóval, így színpompás, 
gyönyörű baglyocskák születtek. Végül pedig közösen megcsodálhattuk a gyerekek 
rajzait, akiket arra biztattunk, hogy jövőre is rajzoljanak nekünk ilyen szépeket. 

 

 
 
"Meseszövés - szavakban"  
Kovács Zoltán a lenti Móricz Zsigmond EGYMI tanára a fejlesztő pedagógusi pályán 
töltött évek során sikerrel alkalmazta a szövést, sok fiatallal kedveltette meg ezt a 
hagyományos kézműves tevékenységet. Az előadás során hallhattunk arról, hogyan 
találkozott a szövéssel, milyen eredményeket ért el a technika segítségével. 
Természetesen nem maradhatott ki az előadásból a hetési szőttes sem, vendégünk is 
beszélt a Virágh házaspárról és gyűjtőmunkájukról, melynek segítségével megőrződtek 
a hagyományos hetési minták. Az est vendége volt Hácskó Imréné népi iparművész, aki 
ma is készíti a hagyományos hetési szőtteseket. 
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A magyar nép táncai 
Október 11-én este zenés-táncos előadásra vártunk mindenkit, aki szereti a néptáncot és 

szívesen hallgatja a magyar 
népzene dallamait. Kiss Norbert 
és a Kerka Táncegyüttes táncosai 
már második alkalommal 
szerepeltek könyvtárunk Októberi 
Könyvtári Napok rendezvényso-
rozatában. Kiss Norbert 
művészeti vezető az emberi élet-
ciklusokhoz és a jeles napok, 
időszakok eseményeihez kötő-
dően mutatta be a magyar nép 
táncait. Mesélt a táncos 
alkalmakról, a hagyományokról, 
előadásából megtudhattuk pél-
dául, hogy mi is az a "taposóbál". 

Az új ismeretek mellett magyarlapádi, tyukodi, palatkai, sárpataki, válaszúti táncokat és 
botolót is láthattak, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek a könyvtárba. 
 
 
 
Könyves Vasárnap 
Az Októberi Könyvtári Napok zárónapján a Napvirág Bábcsoport volt könyvtárunk 
vendége. Mind a gyerekek, mind a felnőttek élvezettel hallgatták a bábelőadást. Az 
előadás után pedig mindenki kedvére válogathatott könyveink közül.  
 Aki pedig a neten szeretett volna szörfözni, annak ma is megvolt rá a lehetősége. 
Reméljük, hogy jövőre is jól zárul ez a rendezvénysorozat. 
 
Kelemen László és W. Barna Erika előadása 
 
2013. október 25-én este hat órakor két egymáshoz kapcsolódó előadással vártuk  az 
érdeklődőket könyvtárunk olvasótermébe. Elsőként Kelemen László  asztrozófus, 
életvezetési tanácsadó „Csillagok és életpályák” című előadása hangzott el. 
Megismerkedhettünk az asztrológia tudományának alapfogalmaival, majd gyakorlati 
példaként Utassy József költő életpályáját követhettük  horoszkópja segítségével. Ezt 
követően W. Barna Erika grafológus szakértő, pályaválasztási tanácsadó „Szellemi 
elődeink kézírásai, grafológiai személyiségvizsgálatok” című előadása következett. A 
hallgatóság érdeklődését rögtön egy játékos feladat keltette fel. Az előadás gerincét 
József Attila életének grafológiai szempontú  elemzése alkotta. A témában „Beszél az 
írás” címmel könyvet is jelentetett meg az ismert grafológus. Az előadás második 
részében ismét Utassy Józsefről hallhattunk, most kézírásával kapcsolatban. 
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Zalai Gyermekkönyvhetek  
 
„Könyvcsemegék”- könyvajánló kiállítás újdonságainkból  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából könyvújdonságokkal vártuk a hozzánk betérő 
kicsiket és nagyokat. Minden gyerkőc találhatott kedvére valót, hiszen ismeretterjesztő 
könyvek, regények, versek és mesék is kerültek a polcra. Az olvasnivágyó lurkók 
megismerhették többek között „Csoda és Kósza” történeteit, beleleshettek a „Boszi 
webnaplókba” és sok érdekes dolgot megtudhattak a „Közlekedj okosan” vagy éppen a 
„Magyar zeneszerzők és muzsikusok” című könyvekből. Reméljük, mindenkinek 
elnyerte tetszését a kiállításunk. 
 
Zenés mesedélelőtt  
Az alsós kisdiákok legnagyobb örömére Baley Endre író és Orgona László 
előadóművész volt könyvtárunk vendége. A „Naff, az álommanó meséi” és a „Sirály a 
tengerparton” szerzőjét már ismerhetik a gyerekek, mert már járt könyvtárunkban. A 
mai alkalommal a verseké volt a főszerep. A gyerekek örömmel hallgatták a 
megzenésített műveket. Az előadás végén pedig részleteket hallhattak Baley Endre új 
könyvéből. 
 
„Egyesült Konyhai Zeneművek”- zenés színjáték     
Óvodásokat vártunk Gaál Zsuzsa író és a Zabszalma Zenekar közös előadására. A 
gyerekek csodálattal és érdeklődéssel kísérték végig az egész színjátékot. A történet 
szerint a Rénkedves Vendéglőben meglepetés buli készül, amit még egy nyomozás is 
bonyolít.  A színjáték végére persze minden jól sül el. Reméljük, hogy nemcsak nekünk, 
hanem mindenkinek elnyerte a tetszését a zenés-mesés történet. 
 

„Jöjj el, kedves Télapó!”-Mikulásváró bábelőadás  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából a helyi Napvirág Bábcsoport mikulásváró 
bábelőadással kedveskedett kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek nagyon élvezték 
mindkét színdarabot, hiszen sokan várták már a télapót. A bábozás végén még közös 
éneklésre is sor került. Reméljük mindenki élményekkel gazdagon hagyta el a 
könyvtárunkat. 
 
Dr. Gürtler Katalin és Fürj György előadása 
Advent a karácsonyt megelőző négyhetes időszak, mely az örömteli várakozás, a 
készülődés időszaka. A 2013. december 3-án este megrendezésre került programunk 
előadói is ehhez kapcsolódóan állították össze előadásuk anyagát. Dr. Gürtler Katalin 
régész „Jézus születésének történeti, régészeti nyomai” című előadásában a korabeli 
Júda, Betlehem gazdasági, politikai életét, uralkodói, vallási osztályát mutatta be. 
Mesélt a hatalmi harcokról és a mindennapi emberek életéről is . Az ismeretanyagot 
érdekes képek színesítették, többek között a 2012-ben feltárt Jézus korabeli lakóházról 
készült felvétel. 
Az est második részében Fürj György teológus tartott előadást „A betlehemi Jézus 
születése” címmel. Az előadó a Bibliából idézett részleteken keresztül idézte fel a 
betlehemi gyermek történetét, mutatta be a fiatal Mária és férje, József 
megpróbáltatásokkal teli életét. Ezeken a nehézségeken a mély hit segítette át őket is, 
kortársaikat és segítheti át a ma emberét is. 
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Karácsonyi Kézműves Ház 
Ebben az évben is sok szeretettel vártuk könyvtárunkba az alkotni vágyókat, hiszen több 
karácsonyi díszt is készítettünk a jeles ünnep alkalmából. Az egyik kézműves asztalnál 
filcfenyőt, míg a másiknál háromdimenziós csillagot alkothattak az ügyes kezű 
gyerekek. Ibolya néni a hobbyboltból karácsonyi gömbdísszel lepte meg a gyerkőcöket 
és szüleiket. Természetesen a legkisebbekről sem feledkeztünk meg, akik örömmel 
vetették bele maguk a színezők rengetegébe. Mindenki kitett magáért, hiszen nagyon 
színpompás és egyedi darabok sikeredtek az alapanyagokból, amik majd a karácsonyfák 
vagy az otthonok díszei lehetnek. 
 

Bagladi Mónika, Baksa Melinda, Czigány Judit, Horváth Ágnes, Szép Zita 
 
 

 
 

RENDEZVÉNYEK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 
2013. II. FÉLÉV 

 
Népmese napja 

2013 
Megemlékezés és kiállítás megnyitó 

 
Szeptember 30-án a zalakarosi könyvtár is megkülönböztetett figyelmet fordított mind a 
magyar, mind más népek meséi felé. Rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak és 
általános iskolásoknak, melynek eredményhirdetését és a kiállítás megnyitóját tartottuk 
ezen a napon. Az óvodások közül 14-en küldtek meseillusztrációt, s mindnyájan 
díjazottak lettek. Az iskolából 77 tanuló nevezett, s 80 pályamunkát küldtek be. A 
legszebb rajzokat beküldő gyerekek oklevelet és tárgyjutalmat, színes ceruzákat, noteszt 
vagy mappát kaptak. Mindenki, aki pályázott, emléklapot vehetett át. A tanórák közti 
szünetekben, az aulában létrehozott „mesesarokban” lehetett népmese rajzfilmeket 
nézni. 

Ujjbábok készítése 
 

A népmese napjához kapcsolódva egész hetes ujjbábkészítést hirdettünk a könyvtárba.  
A gyerekek a délutáni szabadidejükben jöhettek el, s készíthették el a kedvenc 
meseszereplőjüket színes kartonból. A sok minta közül alig tudtak választani, hiszen 
többen legszívesebben mindet elkészítették volna. Erre azonban az idő rövidsége miatt 
nem kerülhetett sor. Az ügyes kis kezek közül gyorsan kerültek ki a bábok, s már a kis 
ujjak alig várták, hogy „életre keltsék” azokat.  Többen nevet is adtak az új játékuknak. 
A farkas, a kismalac, a királylány volt a legkedveltebb, legtöbbek által elkészített figura. 
De készült még pár Piroska, róka, nagymama, sárkány, nyuszi, boszorkány és néhány 
öreg király is. Összesen 39-en nyírtak, vágtak, ragasztottak.  A nagy népszerűségnek 
köszönhetően úgy döntöttünk, hogy aki szeretne még bábokat készíteni, az október 13-
ai  Könyves Vasárnap nyitva tartás idejében,  14.00-16.00 óráig eljöhet újra a 
könyvtárba , s tovább bővítheti a bábjainak számát. 
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Óvodások látogatása a könyvtárban 
Az állatok világnapja alkalmából ellátogattak az óvodások a könyvtárba. Október 
elsején a Pillangó csoport, másodikán a Maci csoport és negyedikén a Katica csoport 
érkezett az állatokról szóló foglalkozásra. A találós kérdéseket hamar megfejtették.  
Tetszett nekik az „Ugorjunk árkot!” című mese bábjátéka.  Amíg CD-n a ház körüli 
állatok hangját hallgatták a kicsik, addig eljátszották az állatok mozgását. Ügyesen 
felismerték az állatok hangját.  
Az erdők, mezők, vízpartok élővilága című CD – ROM-on megtekintették az ott élő 
állatok fényképeit és meghallgatták az élőhelyek állathangjait. Állatokról szóló 
könyveket lapozgattak.  Végül ajándékot választhattak különböző színű pillangókból, 
macikból és katicákból. A Pillangó csoport megreptette lepkéit és dalt is énekelt a 
pillékről. A Maci csoport eljátszotta a Mackó, mackó ugorjál című mondókát. A Katica 
csoport elénekelte a Katalinka szállj el! című dalt és elmondták a Habselyem a 
rokolyája kezdetű mondókát. A foglalkozást Horváth Zita könyvtáros-tanító tartotta. 
 

Önismereti játék felnőtteknek 
 Ebben az évben is csatlakozott könyvtárunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez, hogy a mostani célnak, vagyis az emberi kapcsolatok témakörnek 
ezen a héten mi is kiemelt figyelmet fordítsunk.  
Tudjuk, hogy napjainkban különösen fontos az egymásra figyelés, a befogadás, az 
elfogadás. A lelki egészség megtartása, a lelki egyensúly megőrzése, az értékes 
embertársi kapcsolatok kialakítása minden ember számára nélkülözhetetlen. Emiatt 
választottuk, s hívtuk meg Simánné Mile Évát, hogy településünk felnőttjei számára 
tartson előadást a kommunikációról, és önismereti játékkal hívja fel mindenki figyelmét 
a saját negatív és pozitív tulajdonságainak felismerésére, a rossz szokások leküzdésére. 
21-en jöttek el a rendezvényre, ahol nagyon jó hangulatban zajlottak a játékok és nagy 
kedvvel vetették bele magukat a személyiség tesztekbe is. A rendezvény a Karosi 
Civilek Egyesület támogatásával valósult meg.  

 
Könyves Vasárnap 
2013. október 13. 

Az Országos Könyvtári Napok zárórendezvénye a mi településünkön is a Könyves 
Vasárnap volt. 14 és 16 óra között vártuk településünk lakóit ingyenes beiratkozási 
lehetőséggel, a gyerekek, pedig folytathatták a népmese hetében elkezdett mesebábok, 
ujjbábok készítését. Volt olyan kisgyerek, aki családostól érkezett, volt, aki rokonokkal 
s volt, aki egymaga. Öröm volt nézni a gyermekével sárkánybábot, készítő apukát, s 
királylányt készítő anyukát. Nekik a két óra nyitva tartás majdnem kevésnek is 
bizonyult, hiszen legszívesebben az összes bábot elkészítették volna maguknak. 
Kaptunk ezen a napon könyveket felajánlásba is. Hárman számítógépet használni 
érkeztek, nyolc könyvet kölcsönöztek és 3 gyermek és 1 felnőtt új beiratkozó is volt.  

 
 

 „Tökös nap” a zalakarosi iskola és a könyvtár közös szervezésében 
2013. október 25. 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva szerettük volna folytatni a „Tökös nap” rendezvényeit 
ebben a tanévben is. Az iskolások számára töklámpás faragást hirdettünk két 
kategóriában. Alsósok szülőkkel párban, a felsősök pedig párban jelentkezhettek a 
versenyre. A 30 db tököt az idén is Lidvin Sándorné ajánlotta fel. Nagy örömünkre 22 
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pár vállalkozott a versenyzésre. A zsűri tagjai voltak: Neumajer Kitti diákpolgármester, 
Varga Attiláné iskolánk volt tanára és Németh Zoltánné a Szülői Munkaközösség 
elnöke.  
Egy órán keresztül készültek a kis lámpások, formálódtak a figurák. Közben a 
könyvtárban az alsósok papírból készíthettek kis papírtököket otthoni dekorációnak. 
Miután elkészült mindenki, a zsűri is meghozta a döntését. A kis lámpások is életre 
keltek, hiszen mécsesek világítottak bennük. 
 

 
 

Mindkét kategóriában 4 helyezést adott ki a zsűri. 
A helyezettek hangulatos kerámia mécsestartókat és baglyos kitűzöket kaptak az 
oklevelek mellé. Minden lámpáskészítő csokoládét vehetett át jutalmul a végzett 
munkájáért. A lámpások az aulában kerültek kiállításra, ahol minden tanuló 
megcsodálhatta őket. Reméljük, hogy a jövő évre még többen kapnak kedvet a 
lámpáskészítéshez. 
A diákok hazamenetele után maradtak a kis világító lámpácskák és piros fényükkel 
fogadták a könyvtár további rendezvényére érkező felnőtteket. A tankonyhában Tóth 
Endre mesterszakács várta őket, hogy a tavalyihoz hasonlóan, de újabb tökös ételek, 
bemutatásával kápráztassa el az érdeklődőket. Jutalmul minden fogást kis 
kínálótálakban kóstolhattak meg a résztvevők.  
 
A hatodik fogás elkészülte után, nem csak sok tapasztalattal, hanem a finom ételek 
elfogyasztása után megszomjazva, átvonult a vendégsereg a könyvtárba. Itt lehetett 
vásárolni és dedikáltatni Tóth Endre szakácskönyveit.  
 
Majd Kovács Ottó nagyradai borász borainak bemutatásásával, borász tapasztalatainak 
átadásásával, a borkészítés fortélyainak megismerésével, s természetesen a borok 
kóstolásával folytatódott a program, mely kötetlen beszélgetésbe átfordulva, nagyon jó 
élményekkel, nagyon jó hangulatban zárult. 

 
 

76 
 



HÍREK 

Az út – Varga Attiláné művésztanár kiállításának megnyitója 
2013. november 5-én 17 órai kezdettel az emeleti aulában került sor a könyvtár 
szervezésében egy újabb kiállítás megnyitójára. Iskolánk nyugdíjba vonult tanára hozta 
el hozzánk festményeit, hogy azokkal örömet szerezzen a több, mint száz megjelent 
barát, ismerős, kolléga, tanítvány illetve érdeklődőnek. 
 A megnyitó Németh Tamás 7. osztályos tanuló és tanára, Tatár Csaba trombitajátékával 
kezdődött. Egy XVII.századi angol táncot adtak elő. A műsor Szabó Benjámin 2. 
osztályos tanuló szavalatával folytatódott. Tőle Móra Ferenc: A cinege cipője című 
versét hallhattuk. Ezután Tatár Csaba, Gál Marcell 6. osztályos tanulóval Mendelssohn-
Bartholdy: Őszi dal című művét játszotta trombitán. Majd Angler Lili 2. osztályos 
tanuló Petőfi Sándor: Itt van az ősz… című versét mondta el.  A verses-zenés köszöntő 
után Novák Ferenc Zalakaros polgármestere mondta el a kiállítást megnyitó beszédét. 
Az intézmény nevében a gyerekek virággal köszönték meg Vargáné Marikának, hogy 
képeinek rendelkezésre bocsátásával lehetővé tette a kiállítás létrejötték. Végül a 
jelenlevők Varga Attila tanár úr pohárköszöntője után egy pohár pezsgővel, együtt 
köszöntötték az alkotót és e szép kulturális eseményt. 
Az este a képek nézegetésével, beszélgetéssel, állófogadással, nagyon jó hangulatban, 
sok-sok élménnyel zárult.  
 

Író-olvasótalálkozó Kassovitz László meseíró, mesemondó, 
népi rímfaragóval 

2013. november 18. és november 30. között zajlottak a Zala megyei Gyermekkönyvhét 
rendezvényei.  Ebből az alkalomból szervezett könyvtárunk is több rendezvényt. Az 
elsőt mindjárt a nyitónapra. Vendégünk volt Kassovitz László meseíró, mesemondó, 
népi rímfaragó, aki meséivel járja az országot. 
Először az 1-2.osztályosok találkozhattak vele, akiknek egyik meseregényét, a Pamacs 
címűt mesélte el. A történet két kutyáról, a találkozásukról, barátságukról, a hűségről és 
megbecsülésről szól.  
Folytatásairól, a Pamacs elszökik, és a Pamacs hazatalál című meseregényről csak 
nagyon röviden, a Kócmajom című meséjéről, pedig csak érintőlegesen beszélt az 
előadó. Az óvodásoknak Pamacs történetét a délutáni ebéd után, lefekvés előtt mesélte 
el ajándék meseként. 
 Délután ismét az iskolásoknak szerveződött tovább a program. A 3., 4. és 5. 
osztályosok népmeséket hallhattak Kassovitz László féle rímfaragással átdolgozva. 
Nagyon ügyesen szőtték tovább az eseményeket a gyerekek a mesemondó kérésére.  
Büszkeséggel töltött el minket, könyvtárosokat is, amikor néhány kisgyerek ügyesen 
elmondta ki a „koma” vagy a „szőcs”. Ezeknek az osztályoknak szövegértés-
szövegalkotás órákon tananyagként szerepel a népmese.   
Nagyon örültek, hogy „hivatásos” mesemondóval találkozhattak, s vehették át vele a 
népmese helyszíneit, szereplőit, mesekezdéseket, és néhány magyar népmesére jellemző 
tulajdonságot, ami még nekünk, könyvtárosoknak is érdekesség volt.  
A gyerekek annak is örültek, hogy felnőttől, nem mesekönyvből olvasva, hanem 
kívülről mondva hallhattak meséket, ráadásul rímbe faragva. 
Könyvtárunk a találkozó végén vásárolt és dedikáltatott könyveket Kassovitz Lászlótól, 
aki tőlünk Zalaegerszegre utazott tovább, hogy még két napon keresztül meséljen a Zala 
megyei gyerekeknek. 
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November az egészség hónapja – Könyvtári játék 4. osztályosoknak 

 
November az egészség hónapja, ezért a 4. osztályosokat Egészséges életmód 
vetélkedőre hívta könyvtárosunk, Horváth Zita a könyvtárba. 
A feladatok között szerepeltek a tisztálkodási szabályok, az egészségre gyakorolt jó 
szokások, az egészséges táplálkozás alapelvei, a folyadékfogyasztás fontossága. 
Környezetünk megóvására a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtési totóval hívta fel.  
A felső tagozatosoknak heti egy alkalommal „kis könyvtáros” klubot tart októbertől, 
melyen többek között a tagok jutalmakat is készítenek a különböző könyvtári 
vetélkedőkhöz, versenyekhez, rendezvényekhez. Ezen a könyvtári foglalkozáson is az 
általuk készített könyvjelzőkből választottak jutalmat a versenyzők. 
 

 
 
 
 

 
Papírállatkák készítése 
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A Zalai Gyermekkönyvhéthez kapcsolódó harmadik rendezvényünk, az író-
olvasótalálkozó és a „Könyvtári játék az egészségről” után egy kis kézügyesség 
fejlesztésre invitálta a gyerekeket. Papírmadárkákat készíthettek kartonpapírokból. 
Horváth Zita könyvtáros nagy alapossággal előkészített foglalkozáson mutatta meg az 
érdeklődőknek, hogyan is készül el egy egyszerű kartonból a kis madárka. Szebbnél 
szebb színekben pompázó állatkák készültek, s a kreatívabb gyerekek egyéni ötleteiket 
is hozzávarázsolták a munkájukhoz. Így 46 kismadár indulhatott haza új kis gazdájával, 
hogy otthonának dísze legyen, s a kis készítő keze munkáját dicsérje.  
 

2013. december 4-én és 6-
án összesen 57 kisgyerek 
érkezett a könyvtárba, 
hogy papírgurigából 
Mikulást készítsen 
magának.  A hátára krepp-
papírból zsák is került. 
Miután elkészültek a kis 
munkák, Mikulástalálko-
zót rendeztünk, s vidám 
Mikulásdalokat énekel-
tünk.  

 
 
 

 
 

Karácsonyi vetélkedő a könyvtárban 
2013. december 9. 

Karácsonyi vetélkedőre érkeztek a könyvtárba az 5. osztályosok 2013. december 9-én. 
A korai időpontot azért választottuk, mert az adventi készülődésről is kaptak kérdéseket 
a csapatok. Juhász Gyula Karácsony felé című versének első versszakát kellett hiányos 
szövegből kitalálni. Izgalmas feladatnak bizonyult megfejteni a Mikulás szánkója, a 
karácsonyi bejgli, a csillagszóró és az angyalszárny fogalmakat egy-egy gyerek 
elmutogatásából. A képkirakó gyorsasági versenyt is jelentett.  
Legizgalmasabbnak a fenyőfa feldíszítése bizonyult. A csapattagoknak egyszerre kellett 
színezniük az általuk választott színessel.  A gyerekek ügyesen és fegyelmezetten 
vetélkedtek.   
A vetélkedő jutalmaként karácsonyi csengő mintájú ablakdíszeket kaptak a versenyzők.  
(Horváth Zita) 
 

Szorgos kezek 
kiállítás 

A zalakarosi Ezüstklub tagjainak kézműves munkáiból nyílt kiállítás 2013. december 
10-én 17 órakor a könyvtár szervezésében az iskola felső aulájában. 
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A megnyitón Novák Ferenc Zalakaros város polgármestere mondott beszédet. Tatár 
Csaba  és tanítványa, Németh Tamás egy spirituálét adott elő trombitán, majd a helyi 

óvoda Búzavirág csoportja, 
Süssünk, süssünk valamit 
címmel népi gyermekjátékot 
adott elő, Novák Ferencné 
óvodapedagógus vezetésével. 
Összesen tizenegy alkotó küldte 
be szorgos keze munkáját. 
Strifler Charlotte gyönyörű 
gobleinképeit, Marton Lászlóné 
rábaközi, hetési és vásárhelyi 
kézimunkáit, Horváth Lászlóné 
rongyszőnyegjeit, faragott 
tárolóedényeket, fonott 
kosarakat, Soós Tiborné fából 
faragott, megmunkált 
domborműveit, Szabó Ferencné 
matyó és zalai hímzéseit, Nagy 

Jánosné kalocsai, rábaközi kézimunkáit, horgolt nyak csipkéit, Horák Györgyné 
horgolásait, Horák György, Amszterdami szélmalom című gobleinképét, Koma 
Istvánné gobleinjét, hímzéseit, Krémer Jánosné 1940-es években készített házi 
szőtteseit, kalocsai vert csipkéit, Ikerné Márta  horgolt angyalkáit, harangjait, 
borosüvegre öltöztetett babáit, tojástartó tyúkocskáit, varrott ruhatáskáit.  
Az intézmény vezetése virággal köszönte meg, hogy „kölcsönadták” munkáikat, hogy 
azokat az iskola tanulói és a város lakossága 2014. január 2-áig láthassa. 
Ezután a szépszámú közönség (26 gyermek és 58 felnőtt) megtekintette a kiállított 
munkadarabokat, majd  egy kis pogácsázás mellett, jóhangulatú beszélgetéssel záródott 
az újabb zalakarosi kulturális esemény. 

 
Családi délelőtt az advent jegyében 

2013. december 14. 
Könyvtárunk a Karosi Civilek Egyesületével összefogva hívta meg a település 

lakosságát egy kis karácsony 
előtti közös kézműves 
foglalkozásra, beszélgetésre. A 
meghívásra 16 gyerek és 26 
felnőtt jött el. A legkedveltebb 
program a gyertyás asztalidísz és 
ajtódísz készítése volt. Készült 
ezen kívül papírból angyalka, 
ajándékkísérő kártya is. Voltak 
páran, akik papírból vágtak ki az 
ablakukra karácsonyi ablakdíszt. 
Minden elkészített 
munkadarabból egyet mindenki 
hazavihetett, a többit pedig, amit 
még készített, a Zalakaroson 
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egyedül élő idős emberek kapták meg. Miközben a szorgos kezek dolgoztak, lágy 
karácsonyi zene adta meg a kellő hangulatot a munkához. 

 
Karácsonyi finomságok a zalakarosi könyvtárban 

 
2013. december 18-án 17 órára várták a könyvtár dolgozói azokat a zalakarosiakat, akik 
a bejglikészítés rejtelmeibe szerettek volna betekintést nyerni. Több, mint ötvenen  
jöttek el, hiszen így karácsony előtt nagyon csábító volt a téma. A karácsony fő 
süteményét a Szilágy Cukrászda munkatársai készítették el. A bejgliről, annak 

származásáról, magyarországi 
megjelenéséről hallhattunk 
először ismertetőt. Ezután a 
tészta, annak összetevői, a 
töltelék elkészítése és tésztára 
helyezése, a tészta feltekerése 
volt a bemutatón. Több apró 
trükköt tudtak ellesni, még a 
hallgatóság idősebb tagjai is. 
„Én is így csinálom eztán. Ezt 
én is kipróbálom.”  - hallhattuk 
többször az est folyamán. A 
cukrászok többféle előre 
elkészített bejglit hoztak, így 
folyamatosan lehetett sütni is a 

bejgliket. Nem maradt el a kóstoló sem. Legelőször a gesztenyés bejgli fogyott el, de a 
többi is nagyon gyorsan tűnt el a tálcákról. 
Köszönjük a Szilágyi család tagjainak, hogy mindezt bemutatták, s igazi karácsonyváró 
illatot, s ízeket varázsoltak számunkra! 
Az este borászati bemutatóval és borkóstolóval folytatódott tovább. Papp Lajos 
gyenesdiási borász mondta el különleges borainak, a mézes boroknak az összetételét, 
készítésüknek menetét. Természetesen, hogy mindegyiket meg is lehetett kóstolni egy 

kis pogácsa mellett. Legvégül a 
garabonci Soós János 
méhészetével, a méz jótékony 
hatásaival ismerkedhettünk. A 
mézet is meg lehetett kóstolni 
kis ostyalapokra folyatva. 
Közben pedig lehetett vásárolni 
a borokból, az akácmézből, a 
gyönyörű karácsonyi méhviasz-
figurákból, gyertyákból, virág-
porból.  Az este kellemes be-
szélgetésbe csapott át.  A ren-
dezvényen résztvevők a bo-
rászatról, a méhészetről, a 
mézről és a karácsonyi 
süteményekről szóló könyveket 

is megtekinthették, kölcsönözhették a kellemes adventi könyvtári programon. 
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Szépkorúak karácsonya a könyvtárban 
 
2013. december 20-án délután várták a könyvtárba a Karosi Civilek Egyesületének 
tagjai és a könyvtárosok a Zalakaroson egyedül élő hetven év feletti lakosokat. A 
meghívókat és az ajándékokat már a héten időben elkészítették és kihordták a szorgos 
civilek. Péntek délutánra karácsonyi zenével, ünnepi dekorációval várta a könyvtár az 
egyedül vagy az önkormányzat kocsija segítségével ideérkező meghívottakat. Miután 
megérkeztek, karácsonyi műsorral kedveskedtek nekik az iskola diákjai és az óvodások. 
Először Németh Tamás, Milne: János király karácsonya című versét szavalta el. Ezután 
az óvoda mindhárom csoportjából érkező kis óvodások karácsonyi énekeket és verseket 
adtak elő. A műsort a 6. osztályosok verses-zenés összeállítása zárta. Ezután Novák 
Ferenc, városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket, s egy pohár pezsgővel együtt 
koccintottak a boldog, békés karácsonyra, a sikeres újévre, s mindnyájuk egészségére. 
Az elkészített ajándékokat az egyesületi tagok adták át. Az időnként könnyes 
szemekben lehetett látni a hálát, az őszinte köszönetet. Egy közös beszélgetés, 
anekdotázás után szeretettel a szívükben távoztak haza. Akik nem tudtak eljönni, 
azoknak elvitték az egyesületi tagok a kis karácsonyi ajándékot, hogy nekik is legyen 
bontogatnivaló a karácsonyfa alatt. Immár második éve, hogy könyvtárunk helyet ad és 
közreműködik ennek a különös évzáró összejövetelnek a létrejöttében. 
 

                                                                       Horváthné Nagy Elvira 
 

 
 
 

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 
Anyatejes Táplálás Világnapja 
 
Augusztus 8-án hetedik alkalommal rendeztük meg az Anyatejes Táplálás Világnapját a 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban. A kezdeményezéssel intézményünk célja az, hogy 
felhívja és ráirányítsa a figyelmet az anyatejes táplálás egészségügyi jelentőségére. 
 
Tóth Gábor tárlata 
Augusztusban a gelsei falunapon Tóth Gábor Garaboncon élő festőművész kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők a könyvtárban. 
 
Falunapi gyermekfoglalkozás 
Intézményünk szervezésében kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, 
ahova Tüsi Bohóc is ellátogatott. 
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Újabb képzések indultak 
Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű és kedvezményes 
felnőttképzési programra, mint a „Tudásod a jövőd!”. Szeptember és október elején 
összesen három kezdő német nyelvi képzés indult intézményünkben 36 fő részvétel, a 
TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretében 
 
Országos Könyvtári Napok 
Október 7-13. között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. Ebben az évben az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári napok 
középpontjába. Életkortól és lakóhelytől függetlenül minden ember számára 
nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, ami mind a társas 
kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly megőrzésének szempontjából rendkívül 
fontos. A hét eseményeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás 
segítése, a befogadás és az elfogadás szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk 
körbejárni.  
Október 9-én, szerdán 10 órai kezdettel Ringató foglalkozásra hívtuk a kisgyermekes 
családokat. A délelőtt során fontos szerepet kaptak az ölbeli játékok és népi mondókák. 

A foglalkozást Hochrein Judit 
vezette. 
Október 10-én 14 órai 
kezdettel „Előzzük meg a 
bajt!” címmel, Vargáné Dr. 
Csóbor Lujza, a zalaegerszegi 
drogambulancia vezetőjének 
előadását hallgatták meg a 
helyi iskola 7. és 8. osztályos 
diákjai. 
Október 13-án, a Könyves 
Vasárnapon 14-15 óra között 
rendkívüli nyitva tartással, és 
kézműves foglalkozással 
vártuk az intézménybe 
betérőket. 
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Halloween napi fabrikáló 
2013. október 29-én délelőtt hagyományos Halloween-napi játszóházba invitáltuk a 
gyermekeket. Az őszi szünet kezdetén denevéreket, szellemeket, feketemacskákat és 
egyéb dekorációkat készíthettek a szép számban összegyűlt vállalkozó kedvűek.  
 
Jótékonysági ruhagyűjtés és osztás 
Idén is gyűjtést szerveztünk olyan tárgyakból (ruhanemű, cipő, játék, stb.), amely a 
háztartásokban már feleslegessé vált, de még használható. A felajánlásokat december 
elejétől vártuk a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban.  
Intézményünk már sokadik alkalommal hirdetette meg adománygyűjtő akcióját, 
melynek célja, hogy a rászoruló családok számára szebbé varázsolják a karácsonyi 
ünnepeket. Az évek során megtapasztalhattuk, hogy mennyi segítőkész, jó szándékú 
ember él Gelsén, felajánlásaikat ezúton is köszönjük!  
 
Baba-Mama program 
Az intézmény és a helyi Védőnői Szolgálat közös szervezésében 2013. december 12-én 
egy kötetlen, jó hangulatú, két órás programon vehettek részt a helyi és a környékbeli 
anyukák a még nem óvodáskorú gyermekeikkel. A délelőtt közös játékkal, 
beszélgetéssel, ismerkedéssel és a helyi iskola 3. osztályosainak műsorának 
megtekintésével telt. 
 
Karácsonyváró  
December 7-én karácsonyi kézműves foglalkozásra hívtuk a gyermekeket. A délelőtt 
során karácsonyfadíszeket és mécses tartókat készítettünk a gyermekekkel. Az ügyes 
kezek alkotta díszeket természetesen mindenki hazavihette. 
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