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TÓTH IMRE (1966-2021) 

Tisztelt Gyászolók, Kedves Barátaink, Kollégák! 

Kedves Imre, sohasem hittem, hogy erre sor kerül, hogy nekem kell Téged elbúcsúztatnom - 

olyan valószerűtlen ez az egész, minap még beszélgettünk, leveleztünk és ma pedig itt állunk 

tehetetlenül, mert jött egy hatalmas sötét erő, és most utoljára szólhatok Hozzád földi 

mivoltodban… nagyon fáj és nagyon zavar, de nem tudok mit tenni ellene. Olyan sok évtized 

van mögöttünk, amelyről beszélni kellene… de a lét dadog. Csak villanásokat tudok 

emlékeinkből előhozni: még nem dolgoztunk együtt, de már ismertem egy hosszú hajú, kerek 

szemüveges, kicsit John Lennonra emlékeztető srácot, a Zalaegerszegi Írókör legifjabb tagját, 

akinek versei már gimnazista korában bekerültek az irodalmi válogatásokba. Hallottam, hogy 

díjakat is nyert, a nálunk dolgozó gimnáziumi évfolyamtársa mesélt róla, néha furcsa dolgokat 

is, és olvastam - 1985-ben - Aranyi László méltatását, mely szerint költészete „hazánkban a 

politikai aktualitásokhoz kötődő, hordószónoki stb. költészet kínos túlburjánzása 

következtében ma is kuriózumszerű.”  

Hát ez elgondolkodtató volt… de a Gyimesi Endre vezette akkori József Attila Városi 

Könyvtár körül - mely az írókörnek is otthont adott -, termettek ilyen szellemi izgalmak, sőt 

még különbek is; emlékszel, erről beszélgettünk néhány hónapja – mert ez a furcsa fiú Te 

voltál, kedves Imre. Aztán eltűntél egy időre; később kiderült, hogy egy hosszúra nyújtott 

katonai szolgálat volt az oka; nem volt szép a seregtől, hogy egy katonatiszt fiával, 

ugyanakkor a világ egyik legszelídebb emberével ilyen méltánytalanságot kövessenek el… 

Te, ellentétben sok „hadviselt” fiúval, soha nem hencegtél és csak mértékletesen füstölögtél a 

katonaságnál történtek miatt, de tudom hogy soha nem feledted: a verseidben, írásaidban mint 

a búvópatak, bukkantak fel az élmények, és persze a korán elment, rég halott édesapádé is… 

Aztán 1988-ban összebútoroztunk a megyei könyvtárban… immár rövidebb hajjal, egy 

korábban, még a gimnáziumban megcélzott hivatás, a könyvtárosság keretében. Először talán 

még helyettesítő voltál, aztán kinevezett dolgozó, de volt Benned ambíció a tanulást illetően: 
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a kilencvenes évek szinte a folytonos képzésről szóltak. Előbb könyvtáros asszisztens, majd 

főiskolai, végül egyetemi diplomát szereztél. Krisztusi korban, 33 évesen, ahogy erről a 99 

című versedben megemlékeztél… és megértettem ám az üzeneted, mikor azt írtad, hogy „Bár 

átsorolásom éppen két évet késett, mégsem rovom fel azt a két évet.” Köszönöm Imre, ennek 

a lelki terhét legalább nem kell cipelnem… viszont most ez adott lehetőséget, hogy 

főkönyvtárosi beosztást adhassunk Neked. 

Két lét élt egymás mellett Benned, és tudom, hogy nem volt könnyű: az egyik a napi munka 

rutinjába kényszerített tisztviselőé, akinek teljesítenie kell kötelezettségeit, ki kell szolgálnia 

mások igényeit, el kell tűrni esetleges inzultusaikat, a munkahelyi nehézségeket – a másik a 

lét és nemlét mezein szabadadon kalandozó költőé, akit jobban izgat a világvége sejtelem, 

mint az, hogy holnap melyik raktárban fogunk pakolni. Nem állítom, hogy nem voltál 

szorgalmas: annyit hurcolkodtunk együtt ezekben az évtizedekben, hogy az egy 

rakodómunkásnak is elég lett volna. Látom lelki szemeimmel, ahogy egykori raktárunkban, a 

volt honvédségi óvoda lépcsőjén két hatalmas könyvcsomaggal fújtatsz felfelé... de az az 

igazság, hogy Te inkább  a Halász Gábor féle könyvtárosok későn született utóda voltál, akik 

10 óra felé mentek be a munkahelyükre, és két óra körül már átsétáltak a kávéházukba, ahol 

szervezték az irodalmi életet  s aztán szebbnél szebb, jobbnál jobb műveiket alkották… a 

magyar kultúra legszorgalmasabb munkatársai voltak, minőségi életet éltek. 

Azért csak kijöttek a Te műveid is, Imre: a tanulási korszak, a folyóiratokban, antológiákban 

való megjelenés után a 2000-es évektől napvilágot láttak a köteteid, díjakat is nyertek, és a 

könyvtárosok kezdtek büszkék lenni, mert nem mindennapi volt, hogy valakit közülünk Zalai 

Príma Primissima díjra jelöljenek - és nekem is jó érzés volt, hogy nemcsak hivatali 

főnökként, de a város kulturális közalapítványának vezetőjeként is támogathattam a 

munkásságodat.  

És csak megtestesült az álom is, az az irodalmi közeg, ahol már nemcsak a költő, hanem a 

szerkesztő, irodalomszervező is szerepet kaphat: a Te ötleted volt a Deák kert, amely a 

könyvtárunk honlapjához kapcsolódva ad teret a legfrissebb irodalmi, művészeti 

alkotásoknak, kritikáknak, recenzióknak… honoráriumot nem fizet, csak azt, amit Mahatma 

Gandhi is a legfontosabbnak tartott, hogy „a jól elvégzett munka jutalma a jól elvégzett 

munka”…de a gyors megjelenés, a publicitás, az ismertség meghozza az eredményét. Sokan 

fordultak Hozzád közlésre, egyre nagyobb lett a kapcsolatrendszer, és megtörtént, ami 

korábban nehezen volt elképzelhető, hogy jeles alkotókkal Te magad is szerveztél irodalmi 

rendezvényeket, önállóan, nem is a könyvtárra támaszkodva… és ez már olyan természetes 

volt, hogy csak drukkoltunk, hogy sikeres légy.   

Ez a felívelő, egyre több eredményt, elismertséget hozó pálya most megtört - a szárnyaló 

gondolat halálos sebet kapott és a földre zuhant. Tudom, hogy sokszor gondoltál a végre… de 

így biztos nem. Hiába húzódtál az otthon biztonságot sejtető falai közé, a kór utánad ment. 

Hiányozni fogsz… nem látjuk többet megvillanni a szemüvegedet az olvasószolgálati asztal 

mögött, nem halljuk fanyar, szellemes megjegyzéseidet, vagy az üvegházi meleget átkozó 

morgolódásodat. De mégis velünk maradsz, az emlékeinkben - most, amikor búcsút veszünk 

Tőled, a könyvtárosok többsége nem lehet itt, csak lélekben, de a levelező listánkon egy képes 

összeállítás pereg a velünk töltött évek emlékeiből: kollégák, pályatárs költők, 

előadóművészek társaságában tűnsz fel, és szinte mindig mosolyogsz… mi pedig ezt a derűs, 

a társaságot, az életet kedvelő Tóth Imrét őrizzük most már örökké. 

Kiss Gábor 

(Elhangzott Tóth Imre temetésén, 2021. március 30-án Zalaegerszegen.) 
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ZALA MEGYE NYILVÁNOS TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAINAK 

HELYZETE A 2020. ÉVI BESZÁMOLÓK ALAPJÁN 

I. Bevezetés 

Az aprófalvas településszerkezetű Zala megyének összesen 258 települése van, ebből 12 

településen van nyilvános könyvtár (beleértve a megyeszékhelyen működő megyei hatókörű 

városi könyvtárat is), a többi 246 településen könyvtári információs és közösségi hely 

működik. Jelen tanulmány a 11 városi és községi nyilvános könyvtár beszámolói alapján 

készült, kiemelve a legfontosabb szempontokat. 

A nyilvános települési könyvtárat működtető önkormányzatok között az 5000 lakos alatti 

települések száma Zala megyében összesen 7 (ebből 4 város: Hévíz, Letenye, Zalakaros, 

Zalalövő és 3 község: Balatongyörök, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás), amelyek lakosságszám 

alapján a KSZR szolgáltatást is igényelhetnék a megyei hatókörű városi könyvtártól. 5001-

10000 lakosú városok száma 2 (Lenti és Zalaszentgrót), ezen kívül 1 város (Keszthely) 

tartozik a 15001-25000 lakosú és 1 város (Nagykanizsa) a 40001-65000 lakosú kategóriába. 1 

A két „nagyvárosban”, Nagykanizsán és Keszthelyen csökkent kis mértékben a lakosságszám, 

a kisebb településeken növekedés figyelhető meg. 

A három legnagyobb város (Nagykanizsa, Keszthely, Lenti) könyvtára önálló nyilvános 

könyvtárként, a többiek többfunkciós, összevont intézményként működnek (művelődési 

ház/közösségi ház és könyvtár). Iskolai könyvtári feladatot Zalakaros város nyilvános 

könyvtára lát el.  

A települési könyvtárak beszámolóit és munkatervét 2021-ben egy új sablon alapján kellett 

szolgáltatnia mind a megyei könyvtárnak, mind a települési könyvtáraknak. A változtatás 

alapvető célja a minisztérium tájékoztatása alapján az volt, hogy egy rövid (1500 karakter), 

szöveges dokumentum keletkezzen, amely kellő mértékben rávilágít az intézmény éves 

működésére, azonban kerüli az evidenciákat, az irreleváns részeket, valamint a széttartó 

1
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku (letöltve: 2021. június 08.) 

https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku
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szerkezetet. Ennek érdekében kérte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a szöveges 

részben táblázatot ne használjunk. A mutatószámok feltüntetése (költségvetés, humán 

erőforrás) és a tevékenységek sokszínűségét igazoló felsorolások (rendezvények, 

sajtómegjelenések) egy külön táblázatban kerültek rögzítésre. 

A készülő sablonnal kapcsolatban a megyei könyvtárak és a szakmai szervezetek számos 

észrevételt megfogalmaztak, amelyek végül nem kerültek be a végleges verzióba. A megadott 

karakterszám szűkösnek bizonyult. A statisztikai adatgyűjtéssel nincsenek összhangban a 

beszámoló sorai, így nemhogy egyszerűsödött volna ez a folyamat, hanem több munkát rótt a 

könyvtárakra. A könyvtári programok és rendezvények csoportosítása okozta a legnagyobb 

fejtörést, a statisztika és a beszámoló erre vonatkozó részei nem voltak egymásnak 

megfeleltethetőek. A felmerülő értelmezési különbözőségeknek köszönhetően változatos 

beszámolókat kaptam (volt, ahol nemes egyszerűséggel maradt a tavalyi minta), nem volt 

egyszerű az összehasonlítás. 

Többletmunkát okozott a nyilvános könyvtáraknak, hogy a fenntartó nem elégedett meg az 

újszerű, rövid változattal, így kettő beszámolót is kellett készíteni. 

 

II. Szervezeti kérdések  

 

A 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet a kulturális szakmai munkakörök és a betöltésükhöz 

szükséges képesítési és egyéb feltételek tekintetében újrarajzolta a szervezeti térképet. A 

beszámoló elkészítéséhez minden egyes kollégát be kellett sorolni a sablon egy kategóriájába. 

Könyvtáros szakképesítésnek a felsőfokú szakirányú végzettség felel meg. Középfokú 

szakképesítés lett a segédkönyvtáros végzettség, illetve az egyéb szakmai munkakörben 

dolgozók középfokú szakképesítése. Megjelent néhány új munkakör (pl. rendszerkönyvtáros), 

megváltoztak a munkakörökhöz rendelt végzettségi kívánalmak (pl. gyermekkönyvtáros - 

felsőfokú végzettség, de nem előírás a felsőfokú szakmai). A jogszabályi besorolások 

nincsenek köszönő viszonyban a statisztikai besorolásokkal, ezt is duplán kellett számolnunk. 

A 11 nyilvános települési könyvtárban összesen 56 könyvtáros dolgozott 2020-ban (42 

könyvtáros szakképesítés, 10 középfokú végzettség, 4 egyéb felsőfokú végzettség). Ebből 28 

fő, azaz a több, mint a fele Nagykanizsán.  

 

       
 

A gyűjtemény nagysága, az épület és a berendezés állapota, az eszközellátottság, a 

kölcsönzési mutatók meghatározó fontosságúak, de az ott dolgozó szakemberek száma az 
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egyik legfontosabb mutató egy könyvtárban. A könyvtáros munkaideje 100 %-át nem töltheti 

a nyitvatartás biztosításával, mert időt kell szánnia a gyűjteménykezeléssel kapcsolatos 

feladatok ellátására is. Az egyszemélyes könyvtárakban dolgozó kollégák részvétele szakmai 

napokon, továbbképzéseken nehezen megoldható.  

Figyelembe véve, hogy a települési könyvtárakban 1000 lakosonként minimum 0,5, önálló 

könyvtárban 1,5 fős személyzet szükséges, további könyvtáros/ok felvétele javasolt 

Vonyarcvashegyen, Hévízen, Balatongyörökön.  

 

 

III. Szakmai működés  
 

A szakmai működésünket 2020-ban sajnos a járvány határozta meg. A szokásos év eleji 

indulás után március 15-től korlátozások szabták meg nyitvatartásunkat és tevékenységünket. 

A kényszer szülte változások azonban innovatív folyamatokat is elindítottak. A könyvtárak 

szélesebb kaput nyitottak az online térben való jelenlét felé, az ekkor született új típusú 

szolgáltatásokat a korlátozások befejeztével is érdemes fent tartani. 

 

1. Nyitvatartás  

 

Az elmúlt évek statikus nyitvatartási rendjét is megváltoztatta a járványos helyzet. Sor került 

az évek óta változatlan nyitvatartások felmérésére, felülvizsgálatára, az olvasói igények 

szerinti módosítására. 

Nagykanizsán és Zalaszentgróton emelték a nyitvatartási órák számát, míg máshol 

csökkentették. A megyében a nagykanizsai könyvtár ugrott az első helyre a heti nyitvatartási 

órák számát tekintve (44 óra). Évekig a lenti könyvtár őrizte az elsőséget 44,5 órával, ott most 

csökkent. Csökkent a nyitvatartási idő Zalakaroson, Zalalövőn, Hévízen is, a többi településen 

változatlan maradt. A legalacsonyabb Zalakaroson, Zalalövőn és Vonyarcvashegyen, (12-19-

27 óra). Önálló könyvtárak esetében minimum heti 30 óra nyitvatartás szerepel az ajánlásban. 

A nyitvatartási időt befolyásolja a könyvtáros személyzet nagysága. 

 

 
 

A könyvtárak mindegyike nyitva tart 16 óra után is, így teljesül, hogy munkaidőn túl is 

elérhetőek a szolgáltatások. Hétvégén a nagyobb könyvtárak általában 4 órát vannak nyitva. 
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Az idei beszámolóban a hétvégi nyitvatartásra nem kérdeztek rá, de ez nem változott az előző 

időszakhoz képest. Nincs hétvégi nyitvatartása Gyenesdiásnak és Vonyarcvashegynek. A 

keszthelyi könyvtár nyáron strandkönyvtárat is működtet már évek óta.  

 

2. Gyűjteményfejlesztés, feltárás, állományvédelem  
 

Az új beszámolósablonban nem szerepel a beszerzési keretre vonatkozó kérdés. A beszerzett 

dokumentumok darabszáma alapján vizsgálhatjuk a gyűjtemény növekedését. Az alábbi 

táblázat az elmúlt év beszerzéseit mutatja. Nagykanizsán volt a legtöbb beszerzés, ahogy évek 

óta mindig, sőt még némi emelkedés is megfigyelhető. Feltűnő változás nem volt a 

darabszámokat illetően sem lefelé, sem felfelé. 

Amit a számok nem mutatnak, hogy a települések zömében elvonások voltak, amelyek a 

dokumentumbeszerzési keretet is érintették. Az, hogy az új beszerzések száma nem csökkent, 

az ajándékkönyveknek köszönhető. A NKA és a Márai-programnak köszönhetően 

gyarapíthatták még állományukat a könyvtárak. Mindenki örül ezeknek a lehetőségeknek, de 

mégsem száz százalékban, hiszen nem azok a dokumentumok kerülnek beszerzésre, amiket a 

könyvtárak választanának. 

A könyvtárak többsége a KELLO-tól vásárolja a könyveket, de akad, aki más forrásból, pl. a 

Bookline-tól szerzi be a dokumentumokat. A dokumentumtípusok beszerzési aránya 

mindenhol követi a változó igényeket. CD-t, DVD-t egyre kevesebbet veszünk. 

A következő ábra a beszerzett könyvek számát mutatja. 

 

 
 

A korlátozott nyitvatartási intézkedések időtartama alatt több idő jutott az ún. „benti” 

munkákra. Hévíz és Gyenesdiás kivételével mindenhol jelentős állományapasztás valósult 

meg. Az apasztást a korszerű gyűjtemény kialakítását továbbra is javasoljuk a nyilvános 

könyvtáraknak, hiszen a legtöbb településen gondot okoz a raktározás, jellemzőek a zsúfolt 

polcok. 
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3. Könyvtárhasználat 

 

Természetesen nem meglepő, hogy a COVID-19 világjárvány negatívumai leginkább a 

könyvtárhasználati mutatókban jelennek meg. A könyvtárak bezárása, a használat korlátozása 

jelentős visszaesést mutat a többnyire személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokban. 

Az elmúlt 4 év legfontosabb könyvtárhasználati mutatóit tartalmazzák az alábbi diagramok. A 

megye 11 nyilvános települési könyvtárába összesen 13310 fő iratkozott be, ez 79%-os 

visszaesés az előző évihez képest. Balatongyörök, Hévíz és Keszthely településeknél fordult 

elő a legnagyobb mértékű visszaesés. 137 841 könyvtári látogatást számoltam össze, és 157 

640 db dokumentumot kölcsönöztek. 

 

 
 

 

A könyvtárlátogatások száma a szigorú korlátozásoknak köszönhetően a felére csökkent 

(51%)!  
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Sajnos a kölcsönzések száma is csak a fele lett, mint a 2019-es adat volt. 

 

 
 

A kölcsönzött dokumentumok éves számának átlaga az 5000 lakos alatti települések 

nyilvános könyvtáraiban 6059 db (71%), kiemelkedik Zalalövő és Letenye kölcsönzési 

darabszáma. Gyenesdiáson volt a leglátványosabb visszaesés. A használói adatok alakulását 

nagyban befolyásolta, hogy a járványügyi korlátozásokat ki, milyen eredményességgel tudta 

kezelni. Meg tudták-e oldani a „küszöb” szolgáltatás bevezetését, be tudták-e indítani a 

házhozszállítást stb.  

 

A használói mutatók között egy fontos pont a távhasználat mérése. A korábbi gyakorlattól 

eltérően nem volt külön sor a távhasználatnak, így a legfontosabbakat emeltem ki, mint 

vizsgálandó adatot. Ezek pedig a honlap-látogatások száma és az OPAC használatok 

számának összege. Tavaly a közösségi oldalak használatát is beleszámoltuk a távhasználatba, 

ezért irreálisan magas számok keletkeztek. (A honlapfrissítések száma elenyésző, a közösségi 

oldalak használata, az elérések száma pedig szerintem inkább a marketinghez tartozik, az 

eredményessége mutatkozik meg a használói adatokban.) Végeredményben a távhasználatok 
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száma emelkedett. A könyvtárak a pandémia alatt az online jelenlétüket erősítették 

eredményesen. 

 

 
 

A képzésekre és a programokra vonatkozó sorok nem egyértelműek, így nehéz értelmezni az 

adatokat. (hiányzik a programok száma kérdés, de az azokon résztvevőket fel kell tüntetni; 

egy sorban szerepel a program és az azon résztvevők száma stb.) 

A járvány a könyvtári programok számára is negatív hatást gyakorolt. A könyvtárak mindent 

megtettek, hogy jelen legyenek az olvasók életében. Megnövelték az online jelenlétet, online 

programokat szerveztek. A kölcsönzésekhez és a beiratkozásokhoz képest nem a felével, csak 

harmadával csökkent a könyvtári programok száma (képzések + rendezvények) a 2019-es 

931-ről 630-ra fogyott. 

 

 
 

A települési nyilvános könyvtárakban tartott képzési programok közül a legtöbb program az 

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára 

szervezett fejlesztő programok (146) voltak, majd ezt követik a könyvtárhasználati 

foglalkozások (73), az olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértést fejlesztő képzések (39). 



M Ű H E L Y  

1 2  

 

Sehol nem volt akkreditált képzés, nagyon kevés a nemzetiségi identitást elősegítő képzés, 

valamint a fogyatékossággal élőknek és a hátrányos helyzetűeknek szervezett képzési 

program.  

 

 
 

A rendezvényeket tekintve 3 kategóriára voltak kíváncsiak a minisztériumi szakemberek: a 

családok számára meghirdetett rendezvényekre, a kiállítások számára és a konferenciák 

számára. A többi programot én az egyéb kategóriába soroltam, hogy megjeleníthessem. 

 

 
 

A programokon résztvevők száma is nagyot csökkent. Sajnos a kérdések megfogalmazása 

nem volt teljesen egyértelmű, így a kitöltés sem sikerült egyformán, de az eredményt nem 

befolyásolják alapvetően az értelmezésbeli különbözőségek. 2019-ben 45558 fő volt a 

könyvtári programokon megjelentek száma. 2020-ra ez 25645-re apadt annak ellenére, hogy 

az online rendezvények nagyobb részvételi létszámmal kerülhettek be a nyilvántartásba. A 

képzéseken 7507 fő vett részt, a rendezvényeken 18138 fő. 
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Keszthelyen, Letenyén és Lentiben nagyjából azonos számú rendezvényt tartottak (51-53-54), 

Lentiben mégis kiemelkedően magas a résztvevők száma. 

 

A közösségi szolgálatot teljesítők száma is jelentős csökkenést mutat a pandémiának 

köszönhetően, hasonlóan a többi mutatóhoz. 96-ról 60-ra csökkent. Vannak kivételek, Lenti, 

Zalaszentgrót és Vonyarcvashegy, ahol megduplázódott a létszám, de a többi településen 

megfeleződött. Az önkéntes munka továbbra sem terjedt el, de míg tavalyelőtt csak 

Nagykanizsának volt 2 önkéntese, addig tavaly Keszthelyen (1) és  Zalalövőn (4) tudták 

alkalmazni ezt a foglalkoztatási formát. 
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Sajnos az idei sablonból kimaradtak a felújításra, eszközbeszerzésre, bútorzatfelújításra 

irányuló kérdések. Ezek az adatok segítenének a hitelesebb kép kialakításában a települési 

könyvtárak helyzetének, nehézségeinek megítélésében.  

 

Nem meglepő, hogy 2020-ban is a legmagasabb költségvetéssel Nagykanizsa bír a megye 

nyilvános könyvtárai közül, 183 770 000 Ft az átvett pénzeszköz. Úgy tűnhet, hogy a járvány 

ellenére nem általános a megszorítás, sőt több településen emelkedett a finanszírozás összege 

az előző évihez képest. A legnagyobb mértékű visszaesést Hévíz és Vonyarcvashegy 

szenvedte el. Tegyük hozzá, hogy ahol nem csökkent, illetve emelkedett a finanszírozás, ott 

pályázat segítette a költségvetési egyensúly fennmaradását. A kiadási sorok között szereplő 

„egyéb kiadás” pedig általában azt jelentette, hogy a támogatás egy részét visszavette a 

fenntartó. 

 

 
 

Kiadás-személyi jellegű 
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Kiadás- munkaadót terhelő költségek 

 

 
 

 

Kiadás-dologi kiadások 
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 Az egyéb kiadásokban látszanak az elvonások.   

 

 
 

 

A 2020-as év adatai lehangolóak lennének, ha nem ismernénk az okokat, a körülményeket. 

Sajnos a 2021-es évi statisztika is hasonló lesz, hiszen az első félévben még korlátozásokkal 

működtek a könyvtárak. Ha romlik a járványhelyzet az ősz-tél folyamán, újabb szigorítások 

várhatóak. Látszik, hogy mind a megyei könyvtárban, mind a többi nyilvános könyvtárban a 

legjobbat hozták ki a helyzetből a könyvtáros kollégák. Mindent megtettek annak érdekében, 

hogy az olvasók ne maradjanak el. A helyzet pozitívuma, hogy a könyvtárak online jelenléte 

megerősödött, fejlődött, számos szolgáltatás elérhető már ezen a módon. 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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SZEGRŐL ZEGRE – HELYISMERETI TÁBOR A MEGYEI 

KÖNYVTÁRBAN 

2020 őszén, a koronavírus járvány miatti bezárás idején az NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdetett a megyei hatókörű városi könyvtárak, illetve a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára, helyismereti tematikájú olvasótáborok 

meghirdetésére és lebonyolítására. A pályázat célja a helyi értékek, a szülőföld megismerésére 

irányuló egy hetes táborok szervezése, kiemelve ebben a könyvtárak helyismereti 

gyűjteményeinek szerepét és jelentőségét. Ezeken a táborokon keresztül a nemzeti kulturális 

elkötelezettségre nevelés, a közösségi élmények átadása a fő cél. 

A pályázati lehetőség nagyon vonzó volt, azonnal beindult a fantáziánk, ötleteltünk, terveket 

állítottunk össze, hogy a pályázat elnyerése esetén milyen programokat szervezzünk a 

tizenéves korosztály számára. A járványügyi helyzet azonban ezekben a hónapokban még 

nagyon kedvezőtlen volt, nehezen tudtuk elképzelni, hogy a nyári hónapokban meg tudjuk 

tartani a tábort. Nem mertünk például buszos kirándulást betervezni, illetve az oltottság 

kérdése is komolyan felvetődött. A pályázatot sikeresen elnyertük, mindhárom 

intézményegységben 1-1 hetes, különböző tematikájú táborokat terveztünk, a megvalósítás 

azonban még mindig kétséges volt.  

A nyár közeledtével gyorsan rendeződött a pandémiás helyzet, a táborok iskolák számára 

történő kiajánlása azonban nem volt zökkenőmentes. Rengeteg lehetőség volt a nyári szünidő 

hasznos eltöltésére, táborok tucatjait hirdették meg a városban és a környéken, az iskolák 

pedig a saját táboraikat illetve az Erzsébet táborokat részesítették előnyben. A megcélzott 

korosztály (12-16 évesek) is nehezen szervezhető korosztály, nekik már nem szükséges 

otthoni felügyelet és igénylik a kötetlen időtöltést a kortársaik, barátaik körében. 

 

Elsőként az Apáczai Tagkönyvtár tartotta a táborát kis létszámmal, de nagyon sikeresen. A 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár július 12-től 16-ig tartotta a Szegről Zegre 
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elnevezésű tábort, melyre előzetesen nyolcan jelentkeztek, de az utolsó napon egyikük családi 

okok miatt lemondta a részvételt. A jelentkezők mindegyike az Ady iskola tanulója, és mint a 

beszélgetések során kiderült, korábbi években közülük többen is voltak a nyári táborunkban, 

jó élményeik voltak itt, ezért szívesen jöttek most is. Külön érdekesség, hogy a táborozók 

között két-két ikerpár is volt kissé különböző habitussal. Egy szem fiúnk volt, aki ugyan barát 

nélkül érkezett, de ismert minden résztvevőt az iskolából, és így is jól érezte magát. Nagyon 

gazdag programmal készültünk erre a hétre. A tematika adott volt, fontosnak tartottuk 

azonban azt, hogy ne az iskolás jellegű ismeretátadás domináljon, hanem legyenek élményeik, 

legyen sok játékos ismeretszerzés, kreatív munka számítógépekkel, ők is aktívan részt 

vehessenek a programokban, alkossanak, tudjanak mit hazavinni a tarisznyában, meg a 

kobakban is. A tábor szakmai vezetője Tóth Renáta igazgatóhelyettes volt, a táborvezető Szili 

Erika, a foglalkozásvezető Herbai Anikó. A programokban külső meghívottakon kívül a 

könyvtárunk több munkatársa is részt vett.  

Az első nap ismerkedtünk egymással, Herbai Anikó játékai is ehhez segítettek hozzá. 

Beszélgettünk a városról, azokról a helyekről, amelyekhez kötődünk, illetve a családi 

kapcsolatainkról is. Körbejártuk az épületet, megnéztük a könyvtár különböző tereit, amelyek 

nem voltak ismeretlenek számukra, mert alsó tagozatban rendszeresen jártak hozzánk az Ady 

iskolából. Benéztünk a Helyismereti Gyűjteménybe is, belekukkantottunk néhány különleges 

könyvbe, megnéztük a digitalizálást, a könyvkötészetet. 

Érdeklődő, csendes, nyugodt kis társaság volt velünk, már ekkor látszott, hogy jól fog telni ez 

a hét. Kiss Gábor igazgató Zala megye történetéről mesélt, elmondta röviden, hogy a megye 

területe hogyan változott az idők folyamán, és bemutatta a különböző korokban készült 

térképeket.  Figyelmesen, érdeklődve hallgatták és kérdéseket is megfogalmaztak a témával 

kapcsolatban. Kíváncsiak voltak mindenre, így előkerültek az Egervári várat illetve 

templomot ábrázoló makettek is, valamint az 1849-es Buda visszafoglalásakor megtörtént 

esetet bemutató makett is, melynek történeti hátterével is megismerkedtek. Könyvtárunk 

féltve őrzött régi értékes kiadványait is megcsodálták, Erasmus Pál apostolhoz írt parafrázisait 

gyönyörű bőrkötésben 1522-ből, mely könyvtárunk legrégebbi könyve, vagy a Gerardus 

Mercator féle Atlas minor-t, mely korának legnépszerűbb térképészeti kiadványa volt a 17. 

században.  

Másnap délelőtt aktív számítógépes munka indult: megismerkedtek Az én újságom projekttel. 

Könyvtárunk munkatársa, Deák Klaudia segítségével a hét folyamán saját újságot készítettek 

maguknak. A nyomdakészre szerkesztett kiadványt kinyomtattuk, majd a kötészet 

munkatársai bekötötték, a tábor végén pedig mindenki hazavitte a saját újságját. Mintául 

szolgáltak a könyvtárunkban készített szülinapi újságok, melyet többnyire ajándékba szoktak 

készíttetni az ünnepelt születése napján megjelent napilap felhasználásával. Mi ezt 

továbbfejlesztettük, az Arcanum adatbázis segítségével a táborozók cikkeket, képeket 

gyűjtöttek, majd a Scribus nevű, ingyenesen elérhető program segítségével újsággá 

szerkesztették. Aki saját fotót hozott, azt is beleszerkeszthette a kiadványába. Lehetőség volt 

arra is, hogy - amennyiben ők vagy családtagjaik szerepeltek valaha nyomtatott újságban – 

ezeket a cikkeket is lekeressék és beillesszék a kiadványba.  
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Délutáni programunk - a nagy forróság dacára – a belvárosban zajlott. Tódor Tamás, a 

zalaegerszegi Tourinform iroda munkatársa sétára vitt minket a belvárosba. A városi vezetett 

séták kiindulópontja máskor is a Deák szobor szokott lenni, innen kiindulva mi is sok 

érdekességet tudtunk meg a város történetéről, a Sóházról, a templomról, a környéken 

található szobrokról, sőt még az Arany Bárány szállodában alkalmanként megjelenő 

kísértetről is. A séta zárásaként az Állati nyomozás címet viselő kalandjáték-füzetben kellett 

megoldaniuk a feladatokat, melyet villámgyorsan teljesítettek. A napot fagyizással zártuk. 

A szerdai nap is érdekesnek ígérkezett. Balatoni Huber Vera jógaoktató érkezett hozzánk. 

Mozgásos foglalkozás keretében segített a kamaszoknak rávilágítani arra, hogy milyen fontos 

a helyes testtartás, mit tudunk kifelé mutatni magunkból csak azzal, ahogyan állunk, 

mozgunk, ahogy tartjuk a fejünket, testünket.  Segített abban is, hogy a görnyedt, telefonra 

fókuszáló testtartásunkon változtatni tudjunk, izmainkat nyújtsuk, lazítsuk. Sokat tanultunk 

ebből a foglalkozásból is, melynek hatása már akkor érezhető volt, amikor délben ebédelni 

indultunk és láthatóan mindenki sokkal jobban odafigyelt a testtartására, a mozgására. 

Bálint István Ábrahám tavaly könyvtárunk munkatársa volt, idén pedig nyári diákmunka 

keretében segítette a szolgáltatásainkat, játékos feladatokat hozott a táborozóknak 

városunkkal kapcsolatos témakörökben. Ez a nap egyébként is a vendégek körül zajlott. A 

Deák–kert irodalmi portál képviseletében Gyenes Imre és Kocsis Tamás érkezett hozzánk, 

bemutatták a portált, és az azon publikáló fiatalok közül Berek Krisztina Fatimét. A jó 

hangulatú foglalkozás kreatív versírással zárult, amit nagyon élvezett a kis csapat.  
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Ez a nap még további meglepetéseket tartogatott: a Zalai Kutyasuli tagjai állatasszisztált 

foglalkozást tartottak az erősen felforrósodott Piac téren. A meleg senkinek nem szegte a 

kedvét, a kutyák cukik és szófogadók voltak, a gyerekek pedig örömmel kutyáztak, és a 

felelős állattartásról is sok új ismeretet szereztek. A boldog pillanatokat fotókon örökítettük 

meg.  
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Csütörtökön a Göcseji Falumúzeumban töltöttük a napot. Szakértő vezetéssel megnéztük a 

kiállított épületeket és használati tárgyakat, majd a táborozók párban dolgozva egy-egy 

feladatlapot oldottak meg. Sok hasznos dolgot tudtunk meg a göcseji építményekről és a 

paraszti életről. A falumúzeumban lakó állatokról sem feledkeztünk meg, a szelídebbek nem 

úszták meg simogatás nélkül. Délután kézműves foglalkozás volt az árnyas fák alatt: színes 

bőrökkel dolgozva mindenki remek dolgokat készített, telefontartót, kulcstartót, bicskatokot. 

Maradt időnk szabad játékra is, előkerült a labda, tollas, de még tutaj is készült a vízparti 

növényekből. Jól éreztük magunkat a Göcseji Falumúzeumban, igazán kellemes nap volt a 

természet közelében. 

   

Hamar véget ért a hét, pénteken már búcsúzkodtunk, na de előtte még versenyeztünk egy jót a 

ZEGerésző Young Edition online helyismereti játékokkal a számítógépen. Közben a Deák 

téren Deák Klaudia elrejtette a nyomozós játék borítékait, melyekben játékos feladatok és 

kérdések rejtőztek. A játék nagyon jól sikerült, minden titokra fény derült.  

A táborzárón átvették a saját készítésű újságot, az ajándékkönyvet, az állati nyomozós 

oklevelet és még sok kisebb ajándékot. Délután Herbai Anikóval jó hangulatban társasoztunk, 

az Imagine Family játék rabul ejtett minket, sokat nevettünk a feladványokon, az idő elszállt, 

de nem igyekezett senki hazafelé. 

Jó hangulatban telt a nap, a hét, megtelt a tarisznya és a kobak is élményekkel és tudással.   

 

Szili Erika 
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IRODALMI KALANDOZÁSOK 
MEGYEI LEVELEZŐS JÁTÉK 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar - Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2020/2021. tanévben is levelezős játékot hirdetett 4-8. 

osztályos Zala megyei gyermekeknek Irodalmi kalandozások címmel. A játékba benevező 

kisközösségek (könyvbarátok, irodalombarátok – maximum: 6 fős csapat) tagjainak 

lehetőséget teremtettünk ismereteik gyarapítására, könyvtár- és internet használati készségeik 

fejlesztésére. A feladatlapokat Sárgáné Heindl Lívia és Tóthné Hantos Katalin pedagógusok 

állították össze. 

A megyei játék célja az olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres könyvtárhasználatra 

ösztönzés mellett az interneten található irodalmi érdekességek felkutatása. Fontosnak tartjuk, 

hogy az ismeretszerzés technikáját és készségét is elsajátítsák a gyerekek, hiszen az 

eredményes tanulásnak ez a feltétele. Az értékes szépirodalom olvasása nagyon lényeges e 

korosztály műveltségi szintjének emelése szempontjából. A gyermekkönyvtárosok 

tapasztalatai szerint a gyerekek olvasási szokásait a hobbi-irodalom és a tananyaghoz 

közvetlenül kapcsolódó ismeretterjesztő könyvek túlsúlya jellemzi. Kevés idejük jut a 

szépirodalom olvasására, pedig lelki fejlődésükhöz, élettapasztalatuk bővítéséhez, esztétikai 

érzékük és képzeletük gazdagításához a szépirodalmi olvasmányélmények elengedhetetlenül 

szükségesek. Az irodalmi kalandozások játékkal az értékes szépirodalom olvasására szerettük 

volna ösztönözni a résztvevőket a 2020/2021-es tanévben is.   

Az Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játékba a jelentkezők számítógépes rajzoló 

programmal (pl. Paint, Canva) készített rajzos bemutatkozással nevezhettek. A játékban részt 

vevő olvasmányok az alábbiak voltak: 

 

1. forduló 

Berg Judit - Kertész Erzsi: A NÉGY MADÁR TITKA című könyvéből készült feladatlap 

megoldása.  

2. forduló 

Berg Judit: DRIFTER című regényéből készült feladatlap megoldása. 

3. forduló 

Berg Judit: AZ ŐRZŐK című regényéből készült feladatlap megoldása. 

 

Az Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játék jutalmazására májusban került sor. 21 

csapat vett részt a játékban Zala megye egész területéről, amely 106 gyerek bevonásával 

zajlott.  

Az első hét helyezett könyvjutalomban részesült 

I. helyezett: Szuper hatos csapata    Nagykanizsa 

II. helyezett: Könyvek Őrzői csapata    Zalaszentgrót 

III. helyezett: Baglyocskák csapata    Csonkahegyhát 

IV. helyezett: Agymenők csapata    Zalaszentmihály 

V. helyezett: Nagymenők csapata    Zalaszentmihály 

VI. helyezett: Holdkóros olvasók csapata   Zalaegerszeg 

VII. helyezett: Sportos könyvmolyok csapata  Zalaegerszeg 

 

A tanárok és diákok körében méltán népszerű vetélkedőt szeretnénk a 2021-2022. tanévben is 

megrendezni. Már meg is kezdtük ennek a folyamatnak az előkészítését, amely jelenleg a 

könyvek kiválasztásánál tart. 

 

Déri Adrienn 
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PAPÍRSZÍNHÁZ – MARATON 

 
Az Apáczai Csere János Tagkönyvtár munkatársaitól indult útjára a Papírszínház - maraton 

című programsorozat, amelyet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dolgozói 

készítettek az online térben való jelenlét erősítésére. A programsorozat négy ütemből áll, és 

mindegyik ütemben más – más mese kerül felolvasásra a munkatársak által. A program célja, 

hogy felhívjuk a szülők – pedagógusok figyelmét az újfajta mesélési módszer használatára.  

 

Mi is ez a módszer? A papírszínház meséléssel könnyen varázsolhatunk magunk köré 

színházas előadást, csupán az alábbi eszközökre van szükségünk: fakeret, nagyméretű 

papírlapok és egy mesélő. Ilyen formában egy szórakoztató délutáni program valósítható meg 

családi körben is. A mesélő a lapok hátoldalán lévő mesét olvassa fel a közönséggel szemben. 

Folyamatosan mondja a történetet, kiszólhat belőle, látja a reakciókat, eltérhet a mesétől, a 

képek irányítják a mesélést. Minden korosztálynak megvan a maga mesetípusa, így hasznos 

lehet a pedagógusok munkájában, megkönnyíti a gyerekek szövegértelmezését is. 

A Papírszínház – maraton program első ütemének lebonyolítására 2021. január 22 – január 

29-e között került sor a Magyar Kultúra napja alkalmából. Az első ütemben az intézmény 

vezetése – igazgató és igazgatóhelyettesek – valamint az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 

munkatársai vettek részt. Hét napon keresztül egy – egy papírszínház mese került 

felolvasásra, melyet videó formában tettünk közzé a könyvtár közösségi oldalán és youtube 

csatornáján. A mesék témája sokszínű volt, szerepelt köztük az ismertebb Andersen, Grimm – 

mesék és a mai kor újdonságai is: A császár új ruhája, Egy bárány meg a találmány, Mire jó 

egy lyukas zacskó, A csodapalást, Wawel sárkánya, A soknevű macska, Holle anyó. 

A második ütemben a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálati csoportjának 

munkatársai előadásában kerültek a mesék felolvasásra. A közzétételre a húsvéti ünnepek 

alkalmából került sor, melyet a könyvtárak közösségi oldalain, honlapjain illetve az Apáczai 

könyvtár youtube csatornáján lehetett megtekinteni. A mesék témája sokszínű volt: A tavaszi 

nyúl, A kék meg a sárga, Jao, a kaméleon, Szusi, Három toll, Jancsi és Juliska, Piroska és a 

nagy Mágus.  

A harmadik ütemben a József Attila Városi Tagkönyvtár olvasószolgálati csoportjának 

munkatársai olvasták fel a meséket. A közzététel tervezett időpontja 2021. június volt.  

A negyedik ütemben a Megyei Könyvtárellátási Csoport valamint a gyűjteményszervező 

csoport munkatársai olvasnak fel meséket. A közzététel tervezett időpontja 2021. október 

eleje. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az online felületeken közzétett mesék előadása elnyerte a 

használók tetszését. A pozitív visszajelzések folyamatosan érkeznek, a programokról a helyi 

televízió is készített felvételeket.  

Az alábbi linken tekinthető meg az eddig elkészült anyag: https://youtu.be/YsRuPsfPiNc 

 

Jasztrab Istvánné 

 

 

https://youtu.be/YsRuPsfPiNc
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„SZÍNES NYÁR” – KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK A 

KISTELEPÜLÉSEKEN 
 

A 2021. év az élet minden területén bizonytalansággal indult, nem volt ez másként a 

könyvtári programok tervezése esetében sem. Ahogy teltek a hetek, hónapok, türelmetlenül 

várták könyvtárosok, szervezők, előadók, hogy mikor ad a pandémia végre zöld utat az 

összejövetelek szervezésének. Mindenki fellélegzett, amikor a jogszabályi háttér lehetőséget 

adott a rendezvények megtartására. Addigra számos megkeresést kaptunk a kistelepülésekről, 

amelyben könyvtári foglalkozásokat kértek gyermekek számára. Délelőtti időpontra 

szervezték a foglalkozásokat, ezzel könnyítve a szülők dolgát, akiknek az éves szabadságai 

már jobbára elfogytak a távoktatás miatt. A gyerekeknek is jó volt, hogy a több mint fél évig 

tartó bezártság után együtt lehettek a társaikkal. A Megyei Könyvtárellátási Csoport készített 

egy ajánlót, amelyben felsoroltuk, hogy milyen foglalkozásokat tudunk nyújtani. Ötödikesek 

számára Kovácsné Pacsai Edit könyvtáros tartott 5 alkalomból álló scratch tanfolyamot a 

jelentkezőknek, ahol a programozás alapjaival ismerkedhettek meg a gyerekek. 

 

 
 

Ismeretterjesztő, olvasásnépszerűsítő, digitális írástudást fejlesztő és KönyvtárMozi 

foglalkozásokkal készültek Czirákyné Tóth Edit, Sámson Bernadett, Dóráné Mészáros Anikó 

könyvtárosok. Nem maradhattak el a népszerű kézműves foglalkozások, amelyek keretében 

kosárfonást, indián fonást, gipszfestést, kavicsfestést tanultak a gyermekek; ceruzatartót, 

hűtőmágnest és számos érdekességek készítettek Kovács Ágota, Déri Adrienn, Takácsné 

Giczi Hajnalka, Burkusné Riba Liliána, Szili Erika könyvtárosok és Márton Éva, Dénes 

Ildikó, Bíróné Lendvay Judit könyvkötők közreműködésével. 

A délelőttök folyamán két-két könyvtári foglalkozásra került sor a könyvtári szolgáltató 

helyeken, 3-5 napig nyújtottunk színvonalas szabadidős elfoglaltságot a gyerekeknek egy-egy 

helyszínen. 
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Szervezett gyermekprogram-sorozat valósult meg Bezeréden, Nagykapornakon, Salomváron, 

Tófejen, Zalaistvándon. 

 

Dóráné Mészáros Anikó 
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SCHENK KÁROLY KATONÁI A KESZTHELYI KÖNYVTÁRBAN 

Napjainkban újra fénykorukat élik a retró játékok, többek között a Schenk Károly budapesti 

fröccsöntő kisiparos nevét viselő Schenk katonák is. A környéken Horváth Csaba keszthelyi 

buszsofőrnek van egy tekintélyes számú Schenk-gyűjteménye, melyből a Fejér György Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában, majd a Fejér György Városi Könyvtárban is nyílt kiállítás. 

A katonák iránti szeretet Csabánál évtizedekre nyúlik vissza. Először ötödikes korában 

jelentkezett a katona-, és indiánszenvedély, ami hosszú ideig megmaradt gyermekjátéknak. 

Majd tíz évvel ezelőtt egy kirándulás alkalmával, a siófoki börzén találkozott ismét a 

katonákkal. Attól kezdve hol itt, hol ott vásárolt egyet-egyet, végül a gyermekei születése után 

felerősödött a gyermekkori szenvedély, ami a mai napig is tart. Azóta is piacokra, börzékre, 

kirakodóvásárokra jár, ahol újabb és újabb kincseket talál, melyek a kollekció méltó darabjai 

lehetnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállításon láthatunk különböző stílusú, típusú katonákat, jeleneteket. Többek között 

megelevenedik Mátyás király udvara, láthatunk kolostori életképet, indián sátrakat, gondosan 

épített várakat. A figurákat, építményeket a felnőtt részlegen ismertetők és különböző 

válogatott katonafotók kísérik.  

„Az országban sok hasonló elhivatott gyűjtő él, akikkel találkozókat szervezünk, bemutatjuk 

az új szerzeményeket. Az a legjobb az egészben, hogy felidézzük a múltat, megmutatjuk, 

milyen értékes, időtálló játékról van szó”– mesélte Horváth Csaba, Schenk katona gyűjtő. 

Emellett a játékkatonák közös játékra ösztönzik a gyerekeket, ami kifejezetten előnyös, fontos 

a mai számítógépes világban. Különböző csatajeleneteket, történelmi korokat is 

megjeleníthetnek a figurák a kellékek által.  

Schenk Károly cége, a Schenk Kft. először egy pesti pincében kezdte fröccsönteni a figurákat 

a Playmobil mintájára. Először fix törzsű katonákat gyártott, amiket egyre jobban felfejlesztett 

fegyverekkel, sisakokkal, mozgatható alkatrészekkel. A katonák pedig megkapták a 

készítőjük nevét fémjelzésként. 

„A Schenk katonák válltól a csuklóig egy egyszerre öntött, fix csuklóval rendelkeznek, a 

talpuk teljesen sima, míg a Playmobilnak pedig csak a csuklója mozgatható, a talpa pedig 

vastagabb és kissé üreges a belseje. Különbözőség még a színekben fellelhető” – tájékoztatott 

a gyűjtő. 
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A magyar fröccsöntő annyiban is eltért a német eredetitől, hogy végig megmaradt a történelmi 

tematikánál. A hasonlóság miatt azonban a forgalmazást 1996-ban betiltották, ám aki ma is 

szeretne Schenk figurát az otthonába, az interneten ráakadhat egy-egy értékes darabra. 

Két éve, a negyvenedik évforduló alkalmából készült 400 darab korhű vár, világosabb 

színekkel, de ugyanazon a gépsoron. Ezzel is képviselve a retró játékok örökérvényűségét.  

A gyermekkönyvtárban online játékkal is kedveskednek az olvasóknak és a Schenk katona 

kedvelőknek a könyvtárosok. A kérdések első fele kutatómunkát igényel, míg a második 

felében könyvajánlóval egybekötött találós kérdések várják az érdeklődőket. 

 

Smidhoffer Eszter Szandra 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                 2                       

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2  https://hu.wikipedia.org/wiki/Schenk (letöltve: 2021. augusztus 03.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Schenk
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KÖNYVTÁRI OLVASÓTÁBOR ZALAKAROSON 

A 2019/2020-as tanév végén könyvtárunk az Erzsébet-tábor keretében 18 tanulónak tartott 

egy hetes napközis olvasótábort. A Nagykanizsai Tankerületi Központ koordinálásával iskolai 

könyvtárként léptünk be ebbe a projektbe. A tanulókkal Keszthelyre is kirándultunk, 

múzeumlátogatás szerepelt a programban. A könyvtári foglalkozásokhoz szükséges összes 

eszközt biztosították számunkra, viszont nagyon szigorúan meg voltak kötve a foglalkozások 

típusai. Olvasótáborként így nem annyit tudtunk foglalkozni az olvasással, mint amennyit 

szerettünk volna.  

A tábor népszerűségén és a pozitív visszajelzéseken felbuzdulva elhatároztuk, hogy a 

következő nyáron, vagyis 2021-ben saját szervezésű, az olvasás megszerettetésére, a 

könyvtárhasználat gyakorlására épülő tábort hirdetünk. 2021. június elején a városi könyvtár 

nevében hirdettük meg az iskola leendő 2., 3. és 4. évfolyamosainak a tábort. 16 tanuló 

jelentkezett. Az összes engedélyt megszerezve a tábor augusztus 9-én indult és 13-án zárult. A 

szülőknek napi 1000 Ft-os díjat kellett befizetni a napi háromszori étkezésért, melyet az 

iskolai konyha készített el a gyerekek számára. A 8 órától 16 óráig tartó napközis táborban 

számos érdekes foglalkozást terveztünk az olvasás köré. Igyekeztünk a jelentkezők 

korosztályának megfelelő olvasmányokat választani a foglalkozások témájának, elsősorban 

népszerű magyar szerzők ifjúsági regényeit. 

Így esett a választásunk Bálint Ágnes, Csukás István, Janikovszky Éva, Nógrádi Gábor 

könyveire, az ötödik napra pedig az alsós korosztályhoz legjobban kötődő népmesékre. A nap 

szerzőjéhez és tematikájához kapcsolódó játékos foglalkozások, vetélkedők, kézműves 

foglalkozások, bábkészítés, könyvtári filmvetítések, mesefelolvasások, könyvtári torpedók, 

játszótéri túrák színesítették a napi élményeket. Számos lehetőség volt jutalom matricák, 

ajándékok begyűjtésére. Az elkészített munkadarabok mellett a gyerekek a napi foglalkozások 

végén kölcsönözték és vitték magukkal az aznap megismert regényeket is.  
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A tábor forgatókönyve az alábbi módon valósult meg. 

2021.08.09. (hétfő) Bálint Ágnes és művei 

1. Beszélgetőkör memóriajátékkal. (Mi történt veled a nyáron? Milyen könyvet olvastál?)

2. Részletes tájékoztatás a táborról.

3. Neked mi jut eszedbe az olvasásról? Szógyűjtés csoportonként. Szólánc az olvasás szóval

indítva. 

4. Bálint Ágnes írónő bemutatása. (Kisfilm, melyben az írónő meséli el életét.)

 Villámkérdések az írónő életéről, műveiről. Jutalommatricák.

 Bálint Ágnes mesevilága és művei. (A könyvtárunkban megtalálható regényei,

bemutatás, beleolvasás, tartalomjegyzék, könyvek legfőbb adatainak leolvasása stb.)

 Mazsola és Tádé című regényének bemutatása, 1. fejezet felolvasása.

 Kézműves foglalkozás: Tökházikó elkészítése papírból.

 Bábfilm megtekintése a regényből.

 A szereplők: Mazsola, Manócska és Tádé síkbáb figurájának elkészítése papírból.

 Szókereső játékok a regényből.

 Hangoskönyv segítségével ismerkedés egy újabb fejezettel.

 Váltogató olvasás. Fejezd be a mondatot!- kereső olvasás.

2021.08.10. (kedd) Csukás István és művei 

1. Érdekességek Csukás Istvánról. (Összefoglaló kisfilm megtekintése: életéről,

munkásságáról, műveiről.) 

2. Villámkérdések.

3. Memória játék: Csukás István könyveiből.

4. Csukás István műveivel való ismerkedés.

 Süsü, a sárkány

- Süsü, a sárkány főcím dalának meghallgatása.

- Csukás István: Süsü, a sárkány mesekönyv bemutatása: rövid tartalom ismertetése,

további két kötetének (Süsüke, a sárkánygyerek 1998., Süsüke újabb kalandjai 

2000.) bemutatása. 

- Mesekönyvből részletek felolvasása. 

- Kézműves foglalkozás: Süsü, a sárkány ujjbáb készítése papírból. 

 A nagy HO-ho-ho horgász

- Mesekönyv bemutatása: rövid tartalom ismertetése, mesefilm megtekintése.

- Csukás István: A csalafinta csali mese felolvasása. Villámkérdések.

- Vidám játékok: szoborjáték, halacska ügyességi játék párban.

 Sün Balázs verses mese felolvasása, minden kisgyerek egy-egy versszakot olvasott fel.

- A meséhez tartozó feladatok megoldása: villámkérdések, Sün Balázs mese

részleteinek időrendbeli sorolása. 

- Kézműves foglalkozás: süni sarok könyvjelző készítése papírból. 

 Pom Pom meséi: Szegény Gombóc Artúr

- Mesekönyv sorozat bemutatása, a könyvtárban megtalálható sorozat részeinek

ismertetése.  

- Hogy ki is Pom Pom? részlet felolvasása a meséből, majd, a Szegény Gombóc 

Artúr című mesefilm megnézése. 

- Meséhez kötődő játék: Fejezd be a mondatokat! 
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2021. 08.11. (szerda) Janikovszky Éva és művei 

1. Janikovszky Éva könyveinek kiállítása a könyvtárban. Ismerkedés az írónő könyveivel.

2. Szójátékok a családról.

3. Janikovszky Éva életútja (Bemutatás videófilm segítségével.)

 Villámkérdések. Jutalom matricák.

 Halász Judit: Kire ütött ez a gyerek? című dalának meghallgatása.

 A regény bemutatása:

- felolvasás

- rajzfilm megtekintése

- film megtekintése, melyben diákok a szereplők

4. Olvasástechnikai gyakorlatok a regény szavaival.

- Szókártyákra kiírt hosszú szavak kiosztása, elolvasása némán, hangosan, 

szótagolva, csak magánhangzókkal. 

- Melyik szóra gondoltam? Játékok: csak a magánhangzóit mondom, csak a 

mássalhangzóit mondom. 

- Keresd a társad, csoportosulj! (Ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődő szavak 

álljanak egy csoportba, ugyanannyi szótagból álló szavak álljanak egy csoportba.) 

5. Kézműves foglalkozás: Pillangó-fogó játék készítése. (hurkapálca, papírpillangók)

6. Halász Judit: Minden felnőtt volt egyszer gyerek című dalának meghallgatása. Janikovszky

Éva: Ha én felnőtt volnék című regényéből felolvasás. Rajzfilmes változat megtekintése. 

7. Hármas csoportokban laptopon és tableteken a www.okosdoboz.hu felületen

olvasásgyakorlatok, olvasással kapcsolatos játékok. 

8. Janikovszky Éva: Örülj, hogy lány!, Örülj, hogy fiú! című regényeiből felolvasás.

 A regény borítólapjának másolata, annak színezése, a hátoldalra szavak írása a

regényből, fiúk a fiúkról, lányok a lányokról szóló változatból.

9. Mutogatós játék. A regényekben előforduló gyerekek által végzett cselekvések elmutatása

némán és kitalálás. 

http://www.okosdoboz.hu/
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10. Az írónő könyveiből egy kiválasztása és önálló, néma olvasása. Az olvasott részlet 

elmesélése. 

  

2021.08.12. (csütörtök) Nógrádi Gábor és művei 

1. Janikovszky Éva-díjas Nógrádi Gábor életútja képekben. 

(Nógrádi Gábor munkásságát, eddig megírt regényeit bemutató film megnézése.) 

2. Villámkérdések. 

3. Nógrádi Gábor műveivel való ismerkedés. 

 Segítség, ember! c. könyvből részletek + könyvbemutatása. 

(A könyvben található állatok (45) közül a póniló, macska, majom, nyúl, hiéna, 

orrszarvú, zsiráf, béka fejezetekből részletek felolvasása) 

- Összekeveredett betűk játéka. 

(A kapott betűkből a gyerekeknek egy a könyvben szereplő állat nevét kellett 

kirakni, majd társaiknak egy-egy jellemző mondattal, kifejezéssel körül írni, hogy 

ki tudják találni, melyik állatról van szó.) 

(tengerimalac, vízisikló, pillangó, ékszerteknős, fehér egér, görög teknős, csíkos 

mókus, aranyhörcsög) 

- Mesék felsorolása, gyűjtése a megadott állatokhoz. 

(kutya, macska, kecske, farkas, nyúl, sün, medve, róka) 

- Kézműves foglalkozás: origami ló készítése. 

 A bölcs gyerek könyve bemutatása, részletek felolvasása. 

- Játék: az Arborétum területén elrejtett origami állatok megkeresése, a hozzájuk 

tartozó bölcsességek felolvasása, megbeszélése, A bölcs gyerekek könyve 

segítségével. 

- Kézműves foglalkozás: origami cica hajtogatása. 

 PetePite c. és Az anyu én vagyok c. könyv bemutatása, részletek felolvasása. 

- A Családikör című verseskötetből versek felolvasása, rajzok készítése.   

(Mezei András: Apja és fia, Veress Miklós: Színes rajzok, Majtényi Erik: Én 

rajzoltam, Nadányi Zoltán: Anyu) 
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2021.08.13. (péntek) Mesék napja 

1. Mit tudunk a mesékről? (népmese, műmese, mese fogalma, szereplők, meseszámok,

helyszínek, varázseszközök, mesekezdések, mesebefejezések, mesetípusok, mesegyűjtők) 

2. Grimm testvérek: Holle anyó című meséjének bemutatása többféle módon:

- felolvasás 

- papírszínház segítségével a gyerekek is elolvasták 

- rajzfilm változat megtekintése 

3. Feladatlap megoldása csoportokban.

- Események sorrendjének helyes bejelölése. 

- Összetartozó kifejezések összekötése. 

- Igaz-hamis állítások jelölése. 

- A feladatlap javítása, jutalmazás. 

4. Kézműves foglalkozás: Térhatású alma készítése papírlapokból összeragasztva

5. Mozi a könyvtárban: Holle anyó mesefilm megtekintése

6. Csizmás kandúr című mese felolvasása papírszínház segítségével.

- Villámkérdések. 

- Találós kérdések állatokról. 

7. Kézműves foglalkozás: Libás papírforgó készítése.

8. Mesék olvasása: rövid állatokról szóló népmesék olvasása önállóan, majd az olvasott

szöveg ismertetése, elmondása társaiknak.  

(Hogyan tanult a róka repülni, A tigris és a róka, A sündisznó, A kutya és a szarvasok, 

Hazudós kismadár, Aki bújt, aki nem stb.) 

9. Torpedó játék, a tábor foglalkozásai alatt elhangzott villámkérdések felhasználásával. A

torpedó találatok színekkel, kivetítő és Rákhely András, könyvtárunk informatikusa 

segítségével. A játék végén jutalmazás: Ajándék gyűjtőmappa. 

Horváthné Nagy Elvira és Pácsonyi Ildikó 
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KÖNYVTÁRMOZI ONLINE SZAKMAI NAP 

A pandémia miatt idén csak online lehetett megtartani a tavaly elmaradt országos szakmai 

napot, melynek házigazdája a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár lett 

volna. Végül az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár koordinációjával valósult 

meg a program 2021. május 11-én, ám a szakmai program a miskolci megyei könyvtárat 

dicséri.  

Szokás szerint Ramháb Mária, az IKSZ elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár idén tavasszal nyugdíjba vonult igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Az online 

módnak köszönhetően sokkal több kistelepülési szolgáltatóhely könyvtárosa jelen tudott lenni 

a szakmai napon. Összesen 168 fő regisztrált. Várható, hogy augusztusban lesz egy egynapos 

szakmai nap Kecskeméten, majd ősszel egy országos kétnapos Szombathelyen.  

Bujdosó Aranka, a KönyvtárMozi országos koordinátora, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár munkatársa adott egy átfogó történeti áttekintést Hat éves a KönyvtárMozi 

címmel.  Örömét fejezte ki, hogy a mai napon a résztvevők 60 %-a kistelepülési könyvtáros.  

Miért válasszuk a KönyvtárMozi szolgáltatást? A sokféleség, egyediség, jogtisztaság, 

közösségépítés, értékközvetítés, szakmai háttér, promóciós anyagok, kidolgozott módszertan, 

a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása miatt. Elmondta, hogy Katymár kapcsán európai 

uniós minta lett a KönyvtárMozi. A hat év alatt megújult a honlap: a tájékozódás, a 

dokumentálás, a vetítés egy felületen történik már. A NAVA kiemelt partner, a technikai 

hátteret ők biztosítják, innen történik a tényleges vetítés. A Nemzeti Filmintézettől kapja a 

KönyvtárMozi a digitálisan felújított filmeket. 

A KönyvtárMozi rövid történeti áttekintése után ismertette a filmes toplistát: 

- régi magyar filmek közül: Hyppolit, a lakáj, 115 vetítés 

- rajzfilmek közül: Cigánymesék. A cigányasszony meg az ördög, 203 előadás 

- abszolút toplista: a gyermekfilmek általában 

- dokumentumfilmek: Vad Magyarország. A vizek birodalma, 141 vetítés volt. 

Módszertani sokszínűség jellemzi a vetítéseket. A filmet általában feladatok, beszélgetés, 

kézműves foglalkozás kíséri. Sok esetben alkalmakhoz kapcsolódik a vetítés pl. Internet 

Fiesta, OKN, világnapok. Fontos a közösségek megszólítása, kialakítása, ápolása. 

Molnár Éva, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója a Nógrád megyei 

KönyvtárMozi 6 évéről beszélt. Szerinte a KönyvtárMozi eredmény, közösségteremtő 

szolgáltatás, kulturális misszió, közösségi élmény, életminőséget javító program. A lelkes 

könyvtárosok és a hálás közönség megtöltötte élettel. Jó szolgáltatást csak jó helyi kollégával 

lehet nyújtani. A jó példákat át kell venni, tanulni kell a tapasztaltabbaktól. Náluk is a 14 

éven aluliak a rendszeres használók, a 60 év felettiek a legkevésbé.  

Dr. Prokai Margit, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a 

KönyvtárMozi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyakorlatáról beszélt. 2017 és 2019 között 17 

település csatlakozott, 2018-ban 20, 2019-ben 1 újabb település jelentkezett. 2019-től 

beállítottak egy új könyvtárbuszt is, mely 27 települést lát el, biztosítva a KönyvtárMozi 

szolgáltatást is. 2020-ban 3 új könyvtár csatlakozott, így összesen 65 könyvtármozis település 

van a megyében, a könyvtárbuszosokkal együtt 92. (Összehasonlításként: Zalában 20 

településen van jelenleg.) 

Általános tendencia, s itt is jellemző, hogy a gyerekeknek szóló vetítés itt is jóval több, mint a 

felnőtteknek szóló. Az összes résztvevőt tekintve (12 395 fő) országosan a 4. helyen áll a 

megye.  

Szabó Tünde, Kesznyéten község Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa 

Cigánymesék a gyakorlatban címmel tartott egy érdekes, gyakorlatias előadást. A településen 
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az 1800 lakos 50 %-a roma származású, ezért náluk különösen fontos az identitáserősítés, az 

egyetemes értékek közvetítése és a cigány kultúra erősítése. Halmozottan hátrányos település, 

nagy a munkanélküliség. Van a faluban bölcsőde, óvoda és általános iskola is. Tünde 2014-

től könyvtáros, 250 fő a beiratkozott olvasók száma, a fele 14 éven aluli. A Cigánymesék 

közül A tűzpiros kígyócska vetítéséről és a hozzá kapcsolódó foglalkozásról tartott részletes 

beszámolót. A könyvtári órán 12, a Tanodába járó gyermek vett részt, akik között roma 

származásúak és nevelőszülőnél élők is voltak. A család témája köré építette a foglalkozást. 

Sokféle fejlesztési területet meg tudunk mozgatni a foglalkozással (esztétikai érzék, 

szövegértés, szóbeli kifejezés, érzelmi intelligencia, szociális kompetenciák, gondolkodás, 

emlékezet stb.). Fontos, hogy élményt nyújtsunk a gyerekeknek! 

Novák Jánosné, Mikóháza Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa is 

bemutatta a településen elért könyvtármozis eredményeket. Ő nyugdíjas pedagógus, s csak 

2019 őszétől látja el ezt a feladatot. Véleménye szerint a vetítéseknél fontos a rendszeresség 

és az együttműködés a partnerintézményekkel, helyi közösségekkel. Az évek során az iskolai 

és községi könyvtári állomány egyesült. A fő célcsoport az óvoda, iskola és az olvasókör. 

Érdekesség, hogy a helyi iskolába két társközség gyermekei járnak, valamennyien romák. Az 

óvodásoknál a cél a figyelem fenntartása, a kommunikációs készség fejlesztése, a 

szókincsbővítés. Az általános iskolásoknál cél a pozitív élményhatás, az esélyteremtés, a 

közösségfejlesztés, a véleményalkotás fejlesztése, a kötelező olvasmányok fim változatainak 

megismerése. A foglalkozásokat színesíti kvíz, rejtvény, feladatlap, kézműves foglalkozás, 

bábozás, dramatikus játék, a felnőtteknek beszélgetés. Filmes toplista a kisebbeknek: Magyar 

népmesék sorozat, Vízipók sorozat, Cigánymesék sorozat; felsősöknek: A kőszívű ember fiai; 

felnőtteknek: Kárpáthy Zoltán. További célkitűzés: szeretné a lakosság szélesebb körét 

bevonni a vetítésekbe pl. az idősek klubját. 

Orosz Imréné, Hernádnémeti Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa 

előadásának címe Generációk találkozása a KönyvtárMoziban volt. A könyvtár a szépen 

felújított Munk kastélyban kapott helyet más intézményekkel együtt. A faluban nincsen 

közösségi ház, minden rendezvénynek a könyvtár ad helyet (pl. szavalóverseny, társasozás, 

kiállítás, tanfolyam, előadás, kézműves foglalkozás stb.). 2018-tól van náluk KönyvtárMozi. 

Sokféle korosztályt megszólít. Az óvodások általában ünnephez kapcsolódó vetítést kérnek, 

az alsósoknak a tanmenettel egybevágó filmet választ a pedagógus. Szeretik a magyar 

népmeséket, a tanulságos meséket (pl. Mátyás, az igazságos), a Cigánymeséket, a Vukot. A 

felsősöknek is a pedagógus választ, általában kötelező olvasmányokat. A cél a szóbeli 

kifejezőkészség, a gondolkodás, az emlékezet fejlesztése és a segítő életmódra nevelés. Az 

ifjúsági korosztálynál (16-30 évesek) az érzelmek kezelésével foglalkozik, s fontos náluk a 

döntéshozatal és a kritikus gondolkodás fejlesztése. A foglalkozások szerves része a játék, 

valamint a témához kapcsolódó olvasmányok ajánlása. A szépkorúaknál elsősorban a Vidám 

Nagyik Klubjára támaszkodik. Jelenleg 55 fős a tagságuk. Kedvenceik a Gyógyító 

hagyomány, a Tanyák népe, a klasszikus magyar filmek (pl. Szent Péter esernyője), az 

Ízőrzők sorozat. A helyi konyhában együtt sütnek, főznek, a mozi után teáznak. Teázás 

közben pedig beszélgetnek, megosztják egymással az emlékeiket. 

Ramháb Mária zárta a szakmai napot megköszönve a tartalmas előadásokat. Kiemelte, 

mennyire fontos, hogy a megyei könyvtárak vezetői elkötelezettek legyenek a KönyvtárMozi 

iránt.   

Nagyon tartalmas szakmai napon vehettünk részt. Jó volt látni a sikereket, az aktív 

kistelepülési könyvtárosokat. Reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk 

szakmai nap keretében a KönyvtárMozi iránt elkötelezett kollégákkal. 

Czirákyné Tóth Edit 
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A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR 

2021.1. FÉLÉVI RENDEZVÉNYEI 

2021. első félévében (ahogy tavaly szinte egész évben) a Covid 19 koronavírus-járvány miatt 

rendezvényeink nagy része az online térben zajlott. 

Januártól folytatódott a felnőtteknek szóló 6 fordulós online helyismereti játékunk, 

melynek témái: Zala megye épített öröksége, hagyományai, természeti kincsei, neves 

szülöttei.  

A vetélkedőnk május végén zárult, a legjobbak könyvjutalomban részesültek. 

Szintén május végén zárult a kamaszoknak szóló négy fordulós „Kamasztár a könyvtárban” 

című vetélkedőnk - országismereti tudásbővítés - melynek győztese az egervári Bertók Petra 

lett. Ezúton is gratulálunk neki! 

Februártól folytatódott a 10. évébe lépő, havonta megjelenő „Fel a Netre öregem!” című 

online vetélkedőnk. 

Februárban rendeztük meg a már hagyományos Tematikus Napunkat Szivárvány címmel. 

Versmondó versenyt hirdettünk kortárs magyar költők alkotásaiból és rajzversenyt a 

versekhez kapcsolódóan Szivárványos úton címmel. Az online formában megvalósuló 

programokra nagyszámú jelentkezés érkezett - közel 300 rajz - és 110 versmondó jelentkezett 

a megmérettetésre. A beérkezett rajzokból kiállítást készítettünk, mely főleg online módon 

volt látható május végéig. 

Március 18-24. között csatlakoztunk az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz: 

 március 18.

Világunk gyöngyszemei az ERDŐK – Az erdők világnapja alkalmából könyvajánlót

készítettünk gyerekeknek.

 március 19.

Kázmér Nyuszi – Készülődjünk a húsvétra! Online kézműves foglalkozás a család

minden tagjának.

 március 22.

A VÍZ szerepe az életünkben – Védjük meg környezetünket ovis

szemmel! Ismeretterjesztő film bemutatása

 március 24.

Kalandozás a Balaton környékén – Bővítsd ismereteidet a „magyar tengerről”! Legyél

te is KamaSztár! Kamaszoknak szóló online játék.

Április 22-én a Föld Napja tiszteletére egy játékos tudáspróbát állítottunk össze gyerekek 

részére „Egy nap a holnapért, a klímáért!” címmel. 

Május 10-16 között zajlottak a „Közösségek hete” programjai: 

Május 10.: Madarak és Fák Napja: Zöld, zöldebb, legzöldebb 

- Mennyire ismered az erdei madarakat? Igaz-hamis online játék gyerekeknek 

- Felismered a madarakat? Online párosító játék gyerekeknek 

Május 11.: Keressük értékeinket! Itthon otthon vagyunk!  
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- Helyismereti totó felnőtteknek, 6. forduló "Értékeket, emlékeket rejtő zalai múzeumok, 

emlékházak” 

 

Május 12.: Keressük értékeinket! Itthon otthon vagyunk! 

- Kamasztár 4. forduló "Ismerd meg szűkebb hazádat, Zala megyét!” Középiskolásoknak 

szóló online játék 

 

Május 14.: Túrázzunk együtt! Mozdulj rá! Túra a szabadba! 

- A zalaegerszegi azáleás völgy bemutatása - könyvtárosok a természetvédelemért, 

túravezetőnk Szakács László erdész volt.  

 

Ebben az évben (a járvány miatt) rendhagyó módon, online rendeztük meg a már több éves 

hagyományra visszatekintő József Attila Versmondó Versenyünket. A megyei versenyen, 

mely május 27-én zajlott, 16 iskola 27 versenyzője vett részt. A beküldött versvideókat egy 

háromtagú zsűri értékelte, a helyezettek - két korosztályban- könyvjutalomban részesültek. 

 

Június 8-án online könyvbemutatóra került sor könyvtárunkban. Péntek Imre József 

Attila-díjas költő, író „Lírai kaleidoszkóp” című kötetét Bakonyi István József Attila - díjas 

irodalomtörténész mutatta be. 

 

Június 9-én folytatódott a Megmutatom magam! kiállítás-sorozat. Bognár Előd Szabolcs, 

a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola tanulójának „Beszédes természet; így teljes az 

életem” című fotókiállításának megnyitójára került sor. A kiállítás augusztus 31-ig volt 

látható a könyvtár nyitvatartási idejében a gyermekkönyvtári részlegben. 

 

Június 14-16. között könyvvásárt szerveztünk a Keresztury VMK előtti téren, mely idén is 

nagyon sikeres volt. Sokan megálltak a sátrunknál, nézelődtek, válogattak a könyvek között, 

érdeklődtek könyvtárunkról, szolgáltatásainkról, és többen vásároltak is.  

 

Június 28- július 2. között Net-tábort szerveztünk 10 alsó tagozatos tanuló számára.  

Az egyhetes tábor folyamán a részt vevők megismerkedtek könyvtárunk weblapjával, 

tájékozódtak a neten utazás, időjárás, kulturális programok témakörben. Foglalkoztak a 

képszerkesztés fortélyaival, és egy fotózással egybekötött alsóerdei kirándulás is szerepelt a 

tábori programban. 

 

Kereki Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

2021. I FÉLÉV 

GÉM 

A tavalyi év második felében jelent meg könyvtárunkban GÉM, hogy mindenféle játékokkal 

szórakoztassa a gyerekeket. Ez az online madárka először kísérleti jelleggel került a 

gyermekkönyvtár Facebook oldalára, illetve az Instagramra. A sokféle játék - kvíz, 

keresztrejtvény, szabadulós játék, kirakó - elnyerte a gyerkőcök és a felnőttek tetszését is, 

ezért péntekenként mindig meglepjük őket eggyel.  

Páros Meglepetés 

„Párosan szép az élet” - mondják. Ez a könyvekre is igaz! Február második hetében 

olvasóinknak két - egy klasszikus és egy modern - meglepetéskönyvvel kedveskedtünk. 

Többen is érdeklődtek akciónk iránt, összekészített csomagjainkból (romantikus, krimi és sci-

fi) szívesen válogattak látogatóink, felfedezve olyan olvasnivalókat, amik eddig elkerülték a 

figyelmüket. 

Internet Fiesta 2021 

Fiesta? Játékok online! Összeállításunkkal szerettünk volna egy kis mosolyt csempészni a 

szürke hétköznapokba. Reméljük sikerült! 

„Gém” - keresztrejtvény: az alvás világnapja alkalmából a kérdések és a megfejtés is e 

pihentető tevékenységet járta körül hol a mesebeli, hol a szakirodalmi formáját. 

„Víz, víz, víz” - képkirakók: a víz világnapjához kapcsolódva 3 feladvány várta az 

érdeklődőket: egy a mi kis „folyónkat”, egy a magyar tengert, egy pedig a Laguna Colorada-t 

ábrázolta. 

„Pénz-Money-Imali-Pecunia” - online kvíz: 10 kérdés, melyben többek között a 

fizetőeszközök értéke, velük kapcsolatos közmondások, jeles dátumok kerültek terítékre. 

Online Kézművesház - Nyuszi a könyvtárban 

Az idei rendhagyó húsvéti játszóház is az online térbe költözött. Kolléganőnkkel egy nyuszis 

függődíszt lehetett készíteni. Hogy milyen eszközök és alapanyagok kellenek hozzá? 

Természetesen olyanok, amik otthon is megtalálhatók: ceruza, olló, színes papírok vagy 

dekorgumi, cérna és tű, ragasztó, szívószál vagy gyöngy. Ha a sablonok megvannak, már csak 

fel kell fűzni egymás után a különböző részeket felváltva és elkészül a nyuszika. Ezzel a kis 

meglepetéssel szerettük volna a kis lurkóknak örömet okozni és megmutatni azt, hogy a 

könyvtár online is várja őket. 

Virtuális Verses Verseny 

Versszeretők, kalandra fel! Akár ez is lehetett volna online versenyünk mottója, hiszen 

játékunkban a strófák ismerete mellett egy kis szerencse sem ártott. Figyeltünk arra, hogy 

minél változatosabb feladványok kerüljenek a versenyzők elé, így téve még színesebbé a 

játékot: a kvíz és keresztrejtvény mellett ki kellett kutatni a szófelhő titkát; költők nevét 

kellett összepárosítani; kitalálni, hogy mit vagy kit rejt a puzzle és az anagramma és a 

műferdítés „csacska” soraiból megtalálni az eredeti verset. Mi rengeteget nevettünk az 

összeállításkor, reméljük a játékosok is jól szórakoztak. 
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Posztolj verset! 

Idén sem maradt el, hogy csatlakozzunk az országos felhíváshoz, mert aki a verset szereti… 

Facebook oldalunkra posztoltunk, olvasóink pedig kitalálhatták, hogy melyik mondókát és 

verseket rejtettük a képek mögé. 

A gyermekrészleg Facebook- és az Instagram-oldalán Gém osztotta meg kedvenc verseit, a 

játék nem más volt, mint az elrejtett nyomok alapján kellett kitalálni, hogy melyik 

költeményekre gondolhatott játékos kedvű madarunk.  

 

Közösségek Hete 2021 

Jó kis közösségek? A miénk ilyen, ismét összefogtunk! Idén is csatlakoztunk a Közösségek 

Hete országos programhoz: virtuális sétával vártuk a természet kedvelőit, készültünk 

játékokkal az online térben, az ügyes kezű kicsiket és nagyokat pedig egy jópofa felhívással 

buzdítottuk arra, hogy küldjenek számunkra színpompás virágokat, melyek könyvtárablakaink 

díszei lehetnek. 

 

„Hegyen-völgyön-réten-erdőn”: Ha érkezik a jó idő, a napsütés az emberek szívesen töltik a 

természetben szabadidejüket, legyen szó akár aktív sportolásról vagy egy jóleső sétáról. Mivel 

az időjárás áprilisban tréfás kedvében szokott lenni, no meg a pandémiás helyzetre való 

tekintettel is, szűk körben sétára indultunk és az élményeinket ötletadóként virtuális formában 

osztottuk meg. A településünk értékeibe, szépségeibe bepillantást nyújtó kirándulást Kovács 

Tünde erdő-mező járó és Lelkes András természetvédelmi őr vezette. Érdemes megnézni a 

kedvcsináló videókat, hiszen nagyon sok érdekességet megtudhatunk szűkebb hazánk 

növény-és állatvilágáról. Szívből ajánljuk nemcsak a helyieknek, hanem az idelátogatóknak 

is. Szeretettel vár Lenti! 

 

„Gém&Groot-a küldetés” címmel egy szófelhőbe rejtett „játékcsokrot” állítottunk össze. A 

kvíz, a labirintus, valamint a szókereső mind-mind a környezetvédelemre, illetve aktuálisan a 

Madarak és Fák Napjára épült. Külön figyeltünk arra is a feladványok elkészítésekor, hogy az 

érdekes és hasznos információk mellett minden játékosnak szórakoztató élményeket és 

perceket nyújtsunk. 

 

„Nyitnikék”: Előzetes buzdításunkra, melyben arra kértünk mindenkit, hogy díszítsük fel 

együtt ablakainkat színes virágokkal, hogy a méhek visszatérjenek, szebbnél-szebb virágok 

érkeztek. A Békakirály is meglátogatott minket, kiválasztotta új trónusát a rét mellett: egy 

békarokkát. Aki személyesen nem tudott eljönni, megnézheti a tavaszi rétről készült 

posztjainkat is. Nem csak az volt a célunk, hogy díszített ablakainkat minél többen 

megcsodálhassák, hanem az is, hogy felhívjuk a figyelmet környezetünk védelmére (a méhek 

napja-április 30. a madarak és fák napja május 10.).  

 

Online József Attila Versmondó Verseny- területi forduló 

A Magyar Költészet Napja alkalmából immáron 30 éve hirdeti meg a zalaegerszegi Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtára a József Attila tiszteletére 

elnevezett Megyei Versmondó Versenyt. A felsős korosztálynak szóló verseny területi 

fordulóját a megyében működő városi könyvtárak szervezik, bonyolítják le és nevezik a zsűri 

által továbbjuttatott tanulókat a megyei megmérettetésre.  

Idén első alkalommal zajlott online az esemény, melyen a helyi és környékbeli iskolákból 17 

szavaló felvételeit értékelte a három tagból álló zsűri. 

A zsűri tagjai: Dányi József versmondó a zsűri elnöke, Bíró Krisztina magyartanár és Lapath 

Gabriella könyvtárunk igazgatója. 
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A versenyen részt vett iskolák: Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 6 fő, Lenti 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6 fő, Kerkai Jenő Általános Iskola 2 fő, Pákai Öveges 

József Általános Iskola 2 fő, Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 1 fő. 

A zsűri döntése alapján az alábbi eredmény született: 

5-6. korosztály 

1. Toplak Tamara - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

2. Pusztai Eszter - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

3. Farkas Alíz - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

7-8. korosztály 

1. Maturicz Mira - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

2. Peszleg Viola - Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

3. Tüske Hedvig - Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Különdíjban részesült Kovács Ilka- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 

A megyei versenyre továbbjutottak: Maturicz Mira, Peszleg Viola, Toplak Tamara és Tüske 

Hedvig, akik egyénileg és csapatként is képviselik Lentit. 

 

Köszönettel tartozunk az iskoláknak, a felkészítő pedagógusoknak, a versmondóknak és a 

szülőknek, hogy ebben a helyzetben is vállalták a versenyen való részvételt. 

 

Gyermeknapi bábelőadás-online 

Gyermeknap? Könyvtár? Báb? Igen. A helyi Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág 

bábcsoportja is nagyon-nagyon készült már a gyermeknapra: egy aranyos kis történetet 

mutattak be a kicsiknek Béka-mese címmel. A bábjátékot Cseke Márk kollégánk vette 

videóra, majd ezt a felvételt varázsolta online elérhetővé mindenki számára. 

 

Online Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 

Az idei mesemondó versenyünk online térben való megvalósítása kihívást jelentett 

mindannyiunk számára. Reméljük, jövőre együtt izgulhatunk a mesemondókkal, szülőkkel, 

kísérőkkel itt, személyesen a könyvtárban! 

Köszönjük a tanulóknak, hogy szívvel-lélekkel készültek, a Tanító néniknek, hogy ebben a 

helyzetben is vállalták a nem kevés feladattal járó munkát, valamint a szülőknek, hogy 

támogatták és segítették gyermeküket! 

Köszönjük a zsűritagoknak a helyzethez való pozitív hozzáállást! A mesemondó verseny 

zsűritagjai Dávid Cecília a Buda Ernő Körzeti Általános Iskola intézményvezetője, Károly 

Róbertné tanító, tánc- és drámapedagógus valamint Lapath Gabriella könyvtárunk 

intézményvezető-igazgatója voltak. 

 

Helyezettek: 

1. Rigó Karolina - Tófeji Kincskereső Általános Iskola Gutorfölde Telephely 

2. Gaál Eszter - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

2. Demjén Réka - Tófeji Kincskereső Általános Iskola Gutorfölde Telephely 

3. Rostási Szonja - Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 

Különdíj: Budaházi Léna - Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg 

 

Nagy Ünnepek régen - kiállítás megnyitó 

„Csillogó szemek és gyöngyöző kacajok a közös emlékek felelevenítése közben” - így 

írhatnánk le idei első rendezvényünket. 2021. június 1-én este sok-sok kíváncsi érdeklődő jött 

el „Nagy ünnepek régen” című kiállításnyitónkra, ahol városunk és az itt élők kulturális 

értékeit, hagyományait, történeteit és emlékeit gyűjtöttük össze a teljesség igénye nélkül. 
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A kiállítást Horváth László polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy a fotók, iratok, 

tárgyi emlékek milyen nagy benyomást tettek rá, felidézték gyermekkorát, az átélt ünnepi 

alkalmakat, közösségi élményeket. Lapath Gabriella intézményvezetőnkkel közösen kéréssel 

fordultak a jelenlévők és a majdani látogatók felé, hogy aki teheti, családi emlékeivel járuljon 

hozzá e gyűjtemény gazdagításához. A kiállításon a ballagási szalagok és a szüreti felvonulás 

vidám pillanatai mellett találhatunk többek között menyasszonyi ruhát, elsőáldozási, 

bérmálkozási és pünkösdi emlékeket. Láthatjuk a disznóvágás egy-egy pillanatát megörökítő 

vagy éppen a betlehemezők csapatát bemutató fotókat. A lakodalmi vacsora elengedhetetlen 

kellékei mellett a felejthetetlen karácsonyt leíró visszaemlékezés és még sok érdekesség is 

helyet kapott a kiállításon. 

Szívből ajánlottuk ezt a programot azoknak, akik szívesen „visszarepülnének az időben”, 

szeretnék feleleveníteni vagy éppen megismerni kis településünk múltját. A tárlat 2021. 

augusztus 30-ig volt látható olvasótermünkben. 

A megnyitó és a kiállítás a TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00005 azonosítószámú "A helyi identitás 

és kohézió erősítése Lentiben" című projekthez kapcsolódóan valósult meg. 

 

 
 

Nyári Kézművesház 2021 

Az idei kézművesház foglalkozásain június 16. és július 21. között szerda délelőttönként 

ezúttal a világűrbe utaztunk. Készültek térbeli okoskönyvek, rajtuk a Naprendszer bolygóival 

és a hozzájuk kapcsolódó érdekes ismeretekkel. Megismerkedtünk Proton Pannával és Űr 

Fecóval, a két zűrmanóval, akikkel fejdíszt készítettünk. Az űrutazáshoz szükséges 

járműveket is legyártottuk, melyek bármelyik pillanatban kilövésre készek. Ahhoz, hogy 

könnyebben kiigazodjunk a csillagok között, a nyári égbolt csillagtérképén dolgoztunk, hogy 

iránytűként szolgálhasson a későbbiekben is. A holmijainkat egy saját kézzel varrt és díszített 

Gigantikus Megatasakba pakoltuk. A hat alkalmas programot bolygóközi kísérletekkel zártuk: 

kipróbáltuk a lávalámpa működését, világító kőzeteket gyártottunk, amelyek még a Holdról is 

látszanak, titkosírást fejtettünk meg, sőt még az elefántok óriásfogkrémjének titkát is 
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meglestük. Az idei nyáron is nagyon jó kis csapat jött össze, a közös játékok, kézműveskedés 

és élmények során barátságok szövődtek a gyerkőcök között. Reméljük jövőre is találkozunk! 

 

 
 

"Határtalan népzene - nóta, népdal, népzene" címmel Gubinecz Ákos tartott előadást. 

Augusztus 6-án pénteken Mumorban, szombaton pedig Máhomfán járt a fiatal népzenész. Az 

esteken az érdeklődők megismerkedhettek az előadóval, a népzene és a hozzá kapcsolódó 

területekről kaptak összefoglalót történeti és földrajzi vonatkozásban is. Megbeszélésre került 

a népdal és a nóta közötti különbség és természetesen felcsendültek dalok, megszólalt a citera 

és a koboz. De nem csak az előadó szerepelt, hiszen a programban daltanulás is szerepelt, ami 

után a közönség együtt énekelte például a párosítót és a zalaiak himnuszaként is emlegetett 

Szép Zalában születtem… című dalt. A programok a TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00005 

azonosítószámú "A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben" című projekthez 

kapcsolódóan valósultak meg. 
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Emlékest és kötetbemutató 

Egy este, sok-sok barát, mosolygós arcok, irodalom és versek. 2021. augusztus 16-án új életre 

kelt könyvtárunk olvasóterme, hiszen rengetegen várták kíváncsian a kötetbemutatóval 

egybekötött Utassy József Emlékestet. A könyvtár és a Pannónia Kulturális Egyesület közös 

rendezvényét Lapath Gabriella igazgatónő nyitotta meg, majd Horváth László polgármester 

köszöntötte a résztvevőket.  Beszédében a költő munkásságának méltatása mellett helyet 

kapott a kultúra, az irodalom iránti elköteleződése is. 

A rendezvényen Dányi József moderálásával egy kötetlen beszélgetés keretében sok-sok 

emlék idéződött fel. Hallhattunk többek között a költő életének főbb eseményeiről, a versek 

iránti elkötelezettségéről, díjairól Utassyné Horváth Erzsébet visszaemlékezésében. Szemes 

Péter irodalomtörténész pedig a „Testvér a csillagokkal” - írások Utassy Józsefről című 

kötetet mutatta be az érdeklődőknek. A benne található írások jellemzően három nagy téma 

köré csoportosíthatóak, melyek az alábbi összefoglaló címet kapták a szerzőtől: „Száll az 

ének”; „Van egy világ”; „Tollrajz”. A beszélgetések között Utassy-versfüzéreket hallhattunk 

Szekeres Frigyesné és Tóth Sándorné előadásában. Szemes Péter soraival tovább őrizzük 

Utassy József örökségét: „Ami csak keveseknek adatott meg: egyaránt volt halál és szerelem 

fölkentje, s mágikus dalai nyomán nemcsak a folyóig hullámzott fel a nyugvó tenger, de 

felfénylett holdja, felragyogtak csillagrendszerei is.” 
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Városrészi kiállítás 

Újabb állomásához érkezett „A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben” elnevezésű 

pályázat kiállítássorozata. A városközpont után Lentikápolnán, a búcsúi programok közé 

illesztve augusztus 22-én délután nyitotta meg Vatali Ferenc településrészi képviselő „A 

kultúrház élete képekben” című kiállítást. A projekt legfőbb célja a helyi közösség fejlesztése, 

a település lakosságának összefogása, minél szélesebb körben történő megszólítása. Ennek 

része ez a kiállítás, melynek segítségével az itt lakók megismerik saját lakóhelyük történetét, 

kulturális-közösségi életét, mindezt úgy, hogy aktívan részt vettek és vesznek a folyamatban. 

Elhozták féltve őrzött fényképeiket, irataikat, tárgyaikat és meséltek, felelevenítve sok-sok 

kedves, vidám történetet, eseményt Lentikápolna életéből. A kiállítás november 22-ig 

látogatható. 

 

 

Baksa Melinda 
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 

GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 2021. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI 
 

Január 25-től 

85 éves lenne Lázár Ervin: online játék életéből és műveiből 

 Lázár Ervin előtt tisztelegve kreatív, játékos feladatokkal kedveskedtünk 

olvasóinknak. A szerző életéről, munkásságáról, könyveiről, meséiről tettünk fel 

kérdéseket, melyekre számos helyes válasz érkezett. 

 

Április József Attila Megyei Versmondó Verseny Területi Fordulója - online 

formában 

 

Április Online rejtvény Csukás István életéből 

A Lázár Ervin feladathoz hasonlóan újabb online játékra hívtuk olvasóinkat. 

Csukás Istvánnál is életrajzi és a munkásságát érintő, meséire vonatkozó 

kérdésekkel készültünk. A helyes válaszok után már könnyedén vették az 

akadályt, utolsó feladatot, mely egy rejtvény volt. 

 

Május 5.  Emlékezzetek velünk Lázár Ervin 85. születésnapjára! – online kiállítás,                               

felhívás kreatív alkotásra 

 A résztvevők kreatív, színes, ötletes képeket, rajzokat készítettek Lázár Ervin 

meséi alapján. Emellett PowerPoint ismertető bemutatót és kézműves tárgyat 

kaptunk a nevezőktől. A kiemelkedő alkotást készítő tanulók oklevéllel és jutalom 

könyvvel térhettek haza. A kiállítás a honlapunkon és YouTube-on is 

megtekinthető. 
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Május 27. Puszirablók - Gyermeknapi interaktív foglalkozás Vig Balázs íróval 

 Vigh Balázs egy fergeteges, vidám hangulatot teremtett az író-olvasó találkozón. 

Könyvéről úgy mesélt, hogy megelevenedett a történet, életre keltek a szereplők. 

A gyerekek nagyon élvezték, hatalmas élményt jelentett nekik ez a nap. 

 

  
 

Június 10. Schenk figurák kiállítás megnyitója 

A kiállított Schenk figurákat Horváth Csaba keszthelyi gyűjtőnek köszönhetjük, 

aki a gyermekek nagy örömére a könyvtár rendelkezésére bocsátotta kedvenceit.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Örömmel tapasztaljuk, hogy olvasóink szívesen részt vesznek online játékainkon és író-

olvasó találkozóinkon. Érdeklődve jöttek és jönnek a kiállításunkat megtekinteni. Nagy 

élmény a gyermekeket kísérő szülőknek is a Schenk kiállítás, ahol sokukban felidőződött a 

gyermekkoruk. Gyermek, felnőtt egyaránt érdeklődve hallgatja a figurák történetét.  

 

Magyar Szilvia 
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EMLÉKEZÉS NÉVADÓNKRA 

 
Fejér Györgyöt 1993-ban, fennállásának 40. évfordulóján választotta a keszthelyi városi 

könyvtár névadójának, azóta is küldetésünknek tekintjük emlékének megőrzését, s 

tevékenységének megismertetését olvasóinkkal. A könyvtár munkatársai összegyűjtötték 

verseit, a kötet 1994-ben jelent meg. Az olvasóteremben domborműve – Gudricza István 

faszobrász alkotása – és márványtáblája idézi meg alakját. Évfordulók alkalmából 

rendezvényeken tisztelgünk szellemisége, emberi nagysága előtt. Névadónknak 2021-ben van 

születésének 255. és halálának 170. évfordulója. Idén – a járványhelyzet miatt – online 

formában emlékeztünk születésének jubileumára. 

 

           
 

Hogy felhívjuk Fejér György munkásságára az olvasók figyelmét, a felnőtt könyvtár facebook 

oldalán születése havában – áprilisban – elsejétől 23-i születésnapjáig naponta egy-egy olyan 

információt helyeztünk el, ami az ő életéről, tevékenységéről árult el egy-egy részletet. 

A sokat jótékonykodó tudós pap, több tudományág úttörője, nevelő, teológus, szemináriumi 

tanár, jogi akadémiai igazgató, tanulmányi kerületi főigazgató, egyetemi tanár, 

könyvtárigazgató, történetíró, drámaíró és költő életéről és alkotói nagyságáról 

születésnapjára szerveztük meg az online előadást. Megtartására a közelmúltban városunkba 

költöző dr. Csider Sándor nyugalmazott főiskolai docenst és költőt kértük fel, akinek részére 

irodalmat is rendelkezésre bocsátottunk. Ezenkívül Fejér György életének állomásaihoz 

kötődő illusztrációt gyűjtöttünk, melyhez segítséget kaptunk az Egyetemi Könyvtártól, a 

Vörösmarty Mihály Könyvtártól, a Helikon Kastély könyvtárától és a pesti ferencesek 

templomából is. 

Az előadást előző héten a Keszthelyi Televízió munkatársa, Németh Sándor vette fel, s 

előadónk által készített forgatókönyv alapján alkotta meg a filmet. Az emlékbeszéd címét dr. 

Csider Sándor adta: „Örök tiszteletét érdemli meg e hazának”. 

A filmet április 23-án feltettük a könyvtár YouTube oldalára (ahol eddig több mint 300-an 

tekintették meg) és Facebook oldalunkra, s a kollégák is megosztották sajátjaikon, majd 

elérhetővé tettük az új honlapunkról is. A helyi televízió leadta Szignatúra c. kulturális 

magazinjában. Olvasóinkat, a kulturális és az oktatási intézményeket, valamint a helyi sajtót 

hírlevélben értesítettük online rendezvényünkről, megadva hozzá a linket. 
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Megkoszorúztuk névadónknak az olvasóteremben és a Fejér György utcában (ahol egykor 

született) állított emléktábláit.  

Április 24-én egy online játékra hívtuk olvasóinkat a közösségi médiában, feltettük utolsó, 24. 

kérdésünket, de ezúttal a kérdés nem ismeretközlést rejtett, hanem választ vártunk rá: „Tudja-

e, hogy ki gyűjtötte össze Fejér György verseit és adta ki 1994-ben?” A megfejtéseket ápr. 

30-ig vártuk. A beküldők között Fejér György verseskötetét sorsoltuk ki. 

Fejér György-megemlékezésünkről a helyi televízió híradójában is beszámolt. A Balatoni 

Futártól – a régió Balaton-díjas magazinjától – még márciusban felkérést kaptunk egy Fejér 

Györgyöt méltató és a róla szóló évfordulós megemlékezésről szóló cikk megírására, mely az 

áprilisi számban jelent meg. Dr. Csider Sándor pedig az online előadás után a Keresztény Élet 

című lapba küldte be írását. 

 

 

Névadónk halála – július 2. – alkalmából a honlapunkon elhelyezett Keszthelyi Digitális 

Gyűjteményt gyarapítottuk Fejér Györggyel kapcsolatos dokumentumokkal. Ez alkalomból 

bekerült a gyűjteménybe dr. Csider Sándor előadásának bővített, írásos változata, Fejér 

György verseskötete, valamint könyvtárunk 50. évfordulójára kiadott emlékkönyve, mely 

tartalmazza Pappné Beke Judit Fejér Györgyről írt szakdolgozatát. Ezek a digitális tartalmak 

szintén helyet kaptak a Névadónk menüpontban Kovács Sándor Iván irodalomtörténész Fejér 

György és költészete című tanulmánya mellett, mely már régi honlapunkon is olvasható volt. 

Dr. Csider Sándort megihlette Fejér György gazdag életműve, s akaratlanul is követvén 

névadónk példáját – hogy prózai műveiben megfogalmazott gondolatait gyakorta rímekbe 

szedte –, verset írt Fejér Györgyről Töretlen utakon címmel. E költeményt is közzé tettük 

honlapunkon. 

Nemrégiben Nagykovácsiból – ahol névadónk 12 évig szolgált plébánosként – kaptunk 

megkeresést, tudnánk-e segítséget nyújtani egy Fejér György kiállításhoz. A Fejér György – a 

tudós paptanár Nagykovácsiban c. helytörténeti kiállítás augusztus 15-én nyílt meg az 

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban. 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi 
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NAGYKUTASON ÖT ÉVE MÁR… 

Júliusra és augusztusra egy rossz szavunk sem lehet! 

Nagykutason több mint öt éve, különleges időszámítást alkalmazunk. A könyvtári év, az 

októberi Országos Könyvtári Napok után kezdődő egy évet jelenti. Már most elnézést kérek a 

királyi többes használatáért, de megszoktam, hogy egyedül dolgozom a könyvtárban ugyan, 

de az ötleteim megvalósításában többen segítenek nekem, mivel a testi fogyatékosságom 

miatt bizony vannak korlátaim. 

Az elmúlt egy év a pandémia miatt „bővelkedett” különlegességekben.          

Sajnos 2020.11.11. napján a könyvtár bezárt. Szerencsére az előző héten, a soron következő 

foglalkozást, Szent Márton életéről, még sikerült megtartani az ovisaimnak. Nagyon nehéz 

időszak következett, zárt ajtók mögött telt el az adventi készülődés, a Karácsony, az Újév, a 

Farsang, a tavaszi ünnepek: március 15. és március 22. a Víz világnapja, Húsvét, a Magyar 

költészet napja, a Föld napja. 

 

Természetesen az online kapcsolattartás folyamatos volt (Cselekvő Közösségek Hete), az új 

könyveket az ovisok és a családok is megkapták, az álarcok, farsangi kellékek is időben 

célhoz értek, de ez mégsem volt az igazi!  

   

2021. május 05. napja „PIROSBETŰS” ünnep lett! Szigorú feltételek mellett, de 

kinyithattunk! 



HÍREK  

5 0  

A május, a június a visszaszoktatás jegyében telt, de a nyári nyitvatartási időszakra már a hét 

éve jól bevált nyári „mindent bele” időszak volt a jellemző! Júliusban és augusztusban a 

Nagykutasi Könyvtár vasárnap kivételével, naponta 10.00-13.00 óráig tart nyitva hivatalosan. 

A gyakorlatban viszont hetente többször is 15.00 óra után zárunk, mivel amíg olvasó 

tartózkodik a könyvtárban, mi tárt karokkal várjuk, de zárt ajtóval, hogy a kánikula kint 

maradjon, mi pedig élvezhessük a klíma nélküli 22-23 fokot! Nagyon tudunk ilyenkor örülni a 

150 éves épület 60 centi vastagságú szigetelt falainak!  

Valószínű ennek a fantasztikus klímának köszönhető, hogy a két hónap alatt 668 olvasó 

látogatott el hozzánk. 

Igaz, naponta 15-20 féle kézműveskedésre, mesehallgatásra, diázásra, helyben olvasásra, 

KönyvtárMozizásra, kötelezők feldolgozására, kölcsönzésre volt lehetőség, kinek-kinek a 

kénye-kedve szerint. Volt itt minden, „amit tetszik akarni”, mert három középiskolás dolgozik 

ilyenkor, nagy-nagy segítséget nyújtva nekem. Éppen ezért, kihasználva a helyzet adta 

lehetőségeket, a karácsonyi, a húsvéti és az óvodás foglalkozásokat leszámítva minden 

kézművesfoglalkozás nyáron történik. 

Nagykutas 810 éves, ezért szerveztünk egy „Kincskereső túrát”, nem gondoltam volna, hogy 

ilyen nagy érdeklődés kíséri majd ezt a jól sikerült rendezvényt, amin 107 ember vett részt.  

Méltó zárása volt a nyárnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR csoportjának 

szervezésében az idei Romhányi József tiszteletére rendezett irodalmi vetélkedőn való 

részvétel. Az már csak hab volt a tortán, hogy a megosztott első helyezés egyikét mi 

hozhattuk el. 

Az ősz folyamán még számos rendezvényünk lesz, de azokról még nem merek beszélni, mert 

csak az a biztos, ami már elmúlt. 

Viszont amit eddig terveztünk és megtartottunk rendezvényeket, jól sikerültek! KÖSZÖNET 

ÉRTE MINDENKINEK! 

Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet 
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