
lálnul1k kellett egy ottani kulturális alapítványt Ezt követõen az ÁNTSZ, ugyancsak fertõtIe-
is, amely a dokumentumokat befogadja. Szeren- nítõszen-el, lepermetezte az árvíztõl érintett tár-
csére ebben segített a "Kémerért" Alapítvány, gyakat, falakat és ablakokat.
amely tulajdonába vette a könyveket. A szállí- A kár felmérésére 22-én került sor.
tás ra vonatkozó kérésünkre elsõre igent mondott Megállapítottuk, hogy egyetlen dokumentum
Zala Megye Önkormányzata és a Nemzeti Kul- sem esett áldozatul az árvíznek. Kár az eszkö-
rurális Örökség Minisztériuma is. Kálóczy Kata- zökben keletkezett, és az elöntött földszinti épü-
lin minisztériumi fõtanácsos nemcsak a szerve- letrészben.
zésben segített, hanem személyesen is elkísért A helyreállítási munkák megkezdésére csak a
bennünket. falak és a bútorzat kiszáradása után kerülhet sor.

Sok könyvtáros kolléga munkája fekszik ab- Ez egyben azt is jelenti, hogy a földszinten elhe-
ban, hogy mindez megvalósult. (Amiben még lyezkedõ gyermekkönyvtár szeptember vége elõtt
maguk az ippiek sem hittek igazán, s valljuk be, semmiképpen nem nyitható ki.
számunkra is kellemes meglepetés, hogy sokan A felnõtt könyvtár augusZtus 29-én kinyitott.
megmozdultak a kérõ szóra). Az igazi siker szá- Ez volt a fenntartónknak küldött feljegyzés,
munkra az lesz, ha az újonnan létrehozott könyv- de volt egy szubjektív naplónk is. Ezt a naplót a
tárat használják is az olvasói. Az ehhez hasonló mindig az a kolléga írta, aki akkor éppen úgy
megmozdulás ok jelentik az olvasás éve program- érezte, hogy az aznap történteket tudomására kell
sorozat igazi értelmét. hoznia az utókornak és azoknak, akik pont ak-

Prológus: A könyvadományok azóta is gyûl- kor nem voltak jelen közülünk. A naplót akkor
nek a folytatáshoz... kezdtük el vezetni, mikor az árvíz kezdett ko-

Horváth Jenõné mollyá válni.
Sebestyénné Horváth Margit

Deák Ferenc Megyei Könyvtár Szubjektív napló

Zalaegerszeg
Augusztus 17.

A', t .7.40
rVlz az esz ergomJ A gyermekkönyvtári feljáróból már csak egy

.Városi Könyvtárban lépcsõfok van kint!

A könyvtár épületében az árvíz hetven centimé-
teren tetõzött, augusZtus 18-án.

A veszélyeztetett dokumentumok és eszkö-
zök mentését augUsZtus 8-án kezdtük meg. Az
árvízi elõrejelzéseknek megfelelõen mentettük a
dolgokat egyre magasabbra és magasabbra, egé-
szen ll-éig. Késõ éjszakáig a helyszínen tartóz-
kodtunk, felkészülve az esetleges gyors beavat-
kozásra is.

A könyvtár valamennyi dolgozója részt vett a
mentésben. Folyamatos volt a kapcsolatunk a
katasztrófa-elhárítással és a tûzoltósággal. Mind-
két egységtõl óriási segítséget kaptunk, nemcsak
a védekezési munkák során, de a helyreállítás-
kor is.

20-án a szentendrei katonák kihordták az
épületbõl a homokzsákokat, és a tûzoltók magas
nyomású fecskendõvel kitakarították az iszapot.
A könyvtár dolgozói 21-én kezdték el a polcok,
a bútorok, a padlózat és az ablakok fertõtlenítõs
vízzel történõ lemosását.

.
Könyvtári Levelezõ/lop. 2002. szeptember. 29



~,\;! .
rA

..V

A tûzoltó szekrény alatt próbáltam jelölni a
vízszintet. Már gumicsizmával sem lehet lemenni.

9.50
Homokzsákokat kértünk a rak.tárajtóhoz, meg

a kazán és a raktár közé. Azonnal kaptunk nyolc-
van zsákot, amit nekünk kellett megtölteni és a:z
említett helyekre cipelni. Szerencsére közben jöt-
tek a szolnoki árvizesek segíteni. Egyik kolléga-
nõnknek így is "beállt" a dereka.

13.30
Nekiláttunk a raktárból a "Helischer" dobo-

zokat és a gördülõ két alsó polcát felmenteni.
19.30
Végeztünk a pakolással, de a víz gyorsan

emelkedik. További nyolcvan homokzsák kell a
lépcsõkhöz. A raktárba kezd átszivárogni a
homokzsákokokon a víz! (Legalább nem trutyis!)

Augusztus 18.
7.45
A raktárban bokáig ér a víz. A gördülõ alsó

polcait még nem érte el... Reméljük, nem is fog-
ja. Egy-két órán belülre mondják a tetõzést. Mivel
ruhában jöttem, kénytelen voltam levenni, hogy
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ha lemegyek gumicsizmában,
ne lógjon a ruhám a vízbe. Saj-
nos közben erre járt az egyik
testületi tagunk, meg a szom-
szédos iskola igazgatója. Kény-
telen voltam felkiabálni, hogy
milyen szerelésben vagyok. Õk
meg lekiabálták, hogy oké, és
szóljunk, ha valamilyen segít-
ség kell. Mondtam, hogy jól
van, de most szeretnék fel-
menni. Erre õk sûrû bocsánat-
kérés közben elmentek. Phû!
Ez meleg helyzet volt.

15.40
Igaz, amit a tetõzésrõl mond-

tak. Szemmel láthatóan apad.
Két centiméterre sacco1om.

23.10'
A raktárba már az íróasztalig be lehet menni. Augusztus 22.

Onnan még gumicsizma kell. Apad!!! 8.00
A tegnap megkezdett meló folytatása. E1fo-

Augusztus 19. gyott a rekesz ásványvíz másik fele 9.40

A raktárba be lehet menni végig! Hurrá! Már Hát eddig tartott a szubjektív napló. Az ez
nem kell gumicsizma! után következõket már nem tartottuk lejegyzésre

14.30 érdemesnek, mármint az árvíz szempontjából.
Az egész alsó szint járható gumicsizmában.

Vigyázat, az iszap nagyon csúszik!

Augusztus 20.
12.00
Kemecsi polgárvédelmi parancsnoktól kértem

kiskatonákat a homokzsákok kipakolásához.
Körülbelül egy óra alatt végeztek.

13.00
Kivonultak a tûzoltók az iszap kislagolásához.

Kiütötték a lenti ajtók küszöbét, hogy könnyebb
legyen kisepemi a vizet. Mi is beálltunk seperni.

15.30-ig sepertünk.

Augusztus 21.
8.00
Eszméletlen izomláz a tegnapi seprés miatt.

Megkezdtük a fertõtlenítéses takaritást. Minden-
kinél vödör, hypó, rongy és gumikesztyû. Min-
den vízjárta függõleges és vízszintes területet ...
lemostunk. A rétegelt lemezbõl készült bútorok Talán a helyreállítási munkákról is érdemes
rétegeit meg lehet számolni. Rohadt büdös van lenne naplót vezetni.
lent. Meg még lesz is egy darabig. Kb. fél rekesz Dr. Bárdos Istvánné

ásványvíz fogyott. igazgató
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