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HÍRESSÉGEK  KÉZJEGYEI, JÓKÍVÁNSÁGAI A  
NAGYKUTASI KÖNYVTÁRBAN 

 
 
A nagykutasi könyvtárban évek óta, nagy érdeklődés mellett, heti rendszerességgel 
kézműves foglalkozásokat tartunk.8 Az elmúlt évben nagyon szép eredményt értek el 
gyermekolvasóink, a 4-10 éves korosztály országos rajzpályázaton különdíjas, a 12-18 
évesek ugyanazon a megmérettetésben, de képzőművészeti kategóriában hoztak el első 
díjat. A Könyvtár „kis” közössége, pedig csatlakozva egy országos rendezvényhez, amit 
a „legnagyobb odafigyeléssel és gondos szervezéssel” bonyolított le, különdíjjal 
jutalmaztak. 
Szintén közösségünk önzetlen csapatmunkáját ismerték el, amikor a Nagykutasi 
Könyvtár egy pályázaton, a településnek nyert egy kültéri teljesen feldíszített, 5 m 
magas karácsonyfát, „amibe” december 05. napjától január 07. napjáig 
gyönyörködhetett mindenki. 
Az előzők ismeretében egy kedves olvasónk (már csak kötődése van Nagykutashoz) 
adott egy ötletet, csináljunk egy különleges karácsonyfát  és a gyerekek által készített 
díszeket rakjuk rá. 
Eszembe jutott, hogy kis művészeink nem szívesen szoktak megválni alkotásaiktól, 
ezért a mogyoróvessző-karácsonyfa ötletét megtartva más díszítésen törtük a fejünket. 
Így november közepén megkerestünk vagy 150 olyan magyar, közismert és nagy 
tiszteletnek örvendő különböző területen dolgozó, de kimagasló értéket teremtő híres 
embert, akik jelentős része felvette velünk a kapcsolatot.  
Ez olyan megtisztelő és fantasztikus érzés volt, hogy képtelenség szavakba önteni! 
Mindenkit arra kértünk fel Könyvtárunk nevében, hogy egy - két gondolattal egy 
karácsonyi képeslapon köszöntse Nagykutas lakosságát. 
November végén, már meg is érkezett az első Karácsonyi üdvözlet: Döbrentey Ildikó és 
Levente Péter küldte, és azt szerették volna, hogy az övék legyen az első, az lett.  
Szerintem soha nem örültem ennyire a postás autó idegesítő hangjának! Minden nap új 
kincseket hozott. 
Az elsők között küldték jó kívánságaikat: Gálvölgyi János és felesége Judit, Vágó 
István, Dévai Nagy Kamilla, a Hely című rádióműsor, Szinetár Dóra, Huszti Péter, 
Vámos Miklós, Tarján Tamás, Nemere István, Molnár Piroska, Halász Judit, Mácsai 
Pál, Müller Péter, a Nemzeti Múzeum, az MTA Könyvtára, Csukás István, Endrey Judit, 
Nógrádi Gábor, Kiss Gergely, Igaly Diána, Malek Andrea, a Református és az 
Evangélikus Egyház méltóságai, Kassovitz László, és a Zalai Hírlap és a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár is. A felsorolás nem teljes, hiszen 133 üdvözlet érkezett. 

8 A nagykutasi könyvtári információs és közösségi hely a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
ellátásába  tartozik. A helyi könyvtáros irányításával  kiemelkedő közösségfejlesztő tevékenységet folytat. 
(Szerk.) 
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Nem is fértek rá egy mogyoróvessző karácsonyfára, Ezért kettőt készítettünk és a 
könyvtári térben helyeztük el. Jutott még a falra is belőle, sőt az ajándék – 
küldeményekkel megtelt egy asztal is. Ezen kívül készítettünk egy filmet is, amely az 
interneten is elérhető:  https://www.youtube.com/watch?v=M32qXzpraco  
Példátlan nagy ajándékot kapott kis közösségünk, reméljük még unokáink is büszkék 
lesznek erre a szellemi örökségre. A legfantasztikusabb, hogy az általunk felkért 
„hírességek” érzik megtiszteltetésnek a felkérést, és ennek az egyik legismertebb 
közösségi oldalon akár, mint Czakó Balázs és Víg Balázs nyomatékot is adnak. 
Nagy örömünkre a Zalai Hírlap is tudósította olvasóit a kiállítás megnyitásáról, és 
január végéig sokan látogattak el könyvtárunkba is, hiszen a személyes „találkozás” 
varázsa pótolhatatlan. Az év folyamán biztos találunk olyan ünnepi alkalmat, amikor a 
Nagykutasra érkező vendégek mappában ugyan, de megnézhetik kincseinket. 
Dolgozunk már az idei karácsonyi meglepetésen, most külföldi „hírességek” 
jókívánságait várva, Malek Andrea és Peremartoni Krisztina felajánlott segítségében 
bízva, reméljük annak eredményességét is.   
Székhelyi József Könyvtárunknak írt karácsonyi versének egy részletével szeretném 
felkelteni mindenkiben az érdeklődést, a természetes, ösztönös kíváncsiságot, a többi 
gondolat megismerésének vágyát. 
 

„ Nyolcvankilenc tizenegy , 
Fő utca és huszonegy , 

Magyarország , Nagykutas . 
Ott lakik a vasutas , 

meg a doktor meg a bába , 
Ők is járnak a Könyvtárba . 
Meg tünemény gyerekek , 
kiket nagyon szeretek ...” 

 
             dr. Marótiné Diószegi Erzsébet 
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