HÍREK
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

37

HÍREK
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 scifi) 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 íróolvasó 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: „Tudjae, 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!
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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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