Hatvan év, ami összeköt
Könyvtárak összefogása az emberi kapcsolatokért
Mi Kecelen így gondoltuk...
✒ Widnerné Fenyvesi Bernadett

Október elsõ napjaiban Magyarország
szinte minden településén nagy figyelem
kíséri a könyvtárakat, hiszen évekre viszszanyúló már az a szép hagyomány, hogy
ebben az idõben kerül sor az Országos
könyvtári napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A 2006-ban egységes formát öltött rendezvénysorozat a könyvtárak hagyományos és megújuló szolgáltatásait népszerûsíti.
Idén mi fokozott lelkesedéssel, különös izgalommal készültünk erre a hétre,
hiszen a keceli könyvtár hatvanéves lett.
Jeles évfordulónk megünneplésére, úgy
gondolom, keresve sem találhattunk volna megfelelõbb alkalmat. Így lett nyitánya a keceli könyvtári programoknak e
jubileumi ünnep: Hatvan év, ami összeköt.
Büszkén mondhatjuk, szinte minden
keceli család kötõdik valamilyen szálon a
könyvtárhoz. Ezt a kötõdést igyekeztünk
tovább erõsíteni a hét nap rendezvényeivel.

Utazás a Naprendszerben
– Az égbolt titkai a könyvekben
és a planetáriumban
Intézményünk és a szomszédságunkban
mûködõ II. János Pál Katolikus Általános
Iskola közös szervezésben a szegedi
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Partiscum Csillagászati Egyesület mini
planetáriumát hozta el városunkba.
Az érdeklõdõk végiglátogathatták a
Naprendszer bolygóit, megismerhették
azok jellegzetességeit, fizikai paramétereit, sõt néhány bolygó felszínére „le is
szállhattak”. A diákok tanulmányozhatták az égbolt nevezetes csillagképeit, a
Sarkcsillag és az északi irány meghatározását. Megtudhatták, milyen szabad
szemmel észlelhetõ objektumok, bolygók, galaxisok, csillagködök találhatók
az égbolton.

Olvasóliget – könyv- és
könyvtárbarátok a helyi közösségért
Az Olvasóliget kezdeményezést a Hungarofest Nonprofit Kft. hívta életre 2009ben azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a nyomtatott könyvek illatára, a
benne foglaltak örökérvényûségére és az
olvasás örömére.
Október 7-én, az Országos könyvtári
napok keretén belül, könyvtárunk fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából került sor a keceli Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház elõtti parkban a város
olvasóligetének átadására.
A liget fái helyi vállalkozások, magánszemélyek felajánlásai. Elültetésükhöz sok-sok segítõ kézre volt szükségünk, s akiket ennek érdekében
megszólítottunk, valamennyien örömmel
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vállalták a feladatot. A szeretet fája –
hárs – keceli óvodások, a tudás fája – vörös juhar – általános iskolás diákok, a
bölcsesség fája – tölgy – köztiszteletben
álló keceli nyugdíjasok keze munkája
nyomán került a földbe.

már csak kényelmes székekre, padokra
volt szükségünk a megfelelõ környezet
kialakításához. A kerti ülõgarnitúra megvásárlásában a helyi pénzintézetek, valamint Kecel Város Képviselõ-testületének
néhány tagja volt segítségünkre.

A fák elõtt – szintén keceli vállalkozó
jóvoltából – egy-egy kõsziklába vésett
felirat jelzi, mely örök értéknek állítanak
emléket. Az emlékkövek leleplezésére az
azokat felajánló keceli családok közremûködésével került sor.

Úgy gondolom, nem véletlen, hogy az
Országos könyvtári napok középpontjába
idén az emberi kapcsolatok kerültek.
Minden ember számára nélkülözhetetlen,
hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival. Bízunk abban, hogy a helyi közösség összefogásával felavatott Olvasóliget
jól szolgálja mind a kapcsolatépítésben,
mind a meglévõ kötõdések megerõsítésében a Kecelen élõket s a Kecelre látogatókat. Rendhagyó módon nem a könyvtárba hívtuk és hívjuk a közönséget, hanem a könyveket visszük ki az utcára, a
parkba. Hiszen bízunk abban is, hogy a
megszokottól eltérõ, nyitott helyszín s a
közös könyves alkalmak hatására egy
alapvetõen egyéni tevékenység, az olvasás, közösségi élménnyé válhat.

Hiszem, olvasni mindenhol jó, ahol
egy kis idõre nyugalmat találunk. Ahol
akár a tavasz elsõ vagy az õsz utolsó melengetõ sugarait élvezve, akár a nagy
nyári melegben egy fa árnyat adó lombja
alá behúzódva belefeledkezhetünk a jó
könyv nyújtotta élményekbe, s megízlelhetjük a szabadban olvasás örömét. A jó
könyvek itt laknak a könyvtárban, így
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Hatvan év, ami összeköt – ünnepség
a keceli könyvtár fennállásának
hatvanadik évfordulója alkalmából
A jubileumi ünnepség az Olvasóliget átadását követõen az intézmény emeleti
aulájában folytatódott.
A rendezvényen tiszteletét tette
Ramháb Mária, a Katona József Megyei
Könyvtár igazgatónõje, valamint Vasné
Mészáros Katalin igazgatóhelyettes is.
Kecel város polgármestere, Haszilló
Ferenc, néhány percbe tömörítve beszélt
az elmúlt hatvan év történetérõl, azokról
a fontos mérföldkövekrõl, melyek könyvtárunk életútját jelzik, s melyek meghatározták fejlõdési irányát.
1953 volt az az év Kecel életében, amikor alig kétezer kötetes állománnyal, Vetõ
Györgyné, mindenki Vetõ nénije személyében egyetlen alkalmazottal, megkezdte
mûködését a községi könyvtár.

Az azóta eltelt hat évtized megannyi
változást hozott, a múlt sikerekrõl, embert próbáló helyzetekrõl egyaránt mesél.
S emberekrõl, nagyszerû vezetõkrõl, jól
képzett és születetten rátermett kollégákról, kedves, gondos technikai alkalmazottakról...
Sokak munkája kellett ahhoz, hogy
ma elmondhassuk: közel ötvenezer dokumentum áll olvasóink rendelkezésére, a
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kor kihívásainak s a változó használói
igényeknek megfelelve, magas szintû
könyvtári szolgáltatásokkal állunk látogatóink rendelkezésére, s tehetjük mindezt tágas, jól felszerelt, minden korosztály számára kényelmes terekkel rendelkezõ épületben.
Nekik köszöntük meg – emléklappal s
egy üveg általunk készített, hagyományos keceli szilvalekvárral – azt az áldozatos munkát, melyet a könyvtárért
végeztek. Közülük néhányan már nem
ünnepelhettek velünk. Értük égett a gyertya lángja, melyet Szedres Károlyné,
könyvtárunk nyugalmazott igazgatónõje
gyújtott meg.

Az ünnepi mûsorban keceli óvodások
mûködtek közre, akik verseikkel és dalaikkal a kedves és õszinte gyermeki mosolyt is belopták könyvtárunkba.
Az évforduló alkalmából irodalmi és
képzõmûvészeti pályázatot is hirdettünk.
A Könyvrõl, könyvtárról kor-határtalanul irodalmi pályázatra vers és próza kategóriában beérkezett mûvek közül a díjnyertes írások, illetve azok részletei a
szerzõk elõadásában el is hangoztak az
ünnepségen. Az A mi könyvtárunk az a
hely… képzõmûvészeti pályázat alkotásait – egy kiállítás keretében – október
végéig tekinthették meg az érdeklõdõk.
A legszebb képek könyvtárunk közösségi
tereit díszítik az elkövetkezõ idõkben.
21

Jógázzunk együtt! – Az Etka erõgyûjtõ
módszer elméletben és gyakorlatban
Ebben az erõgyûjtõ módszerben rendkívül nagy szerepet kap a két agyfélteke
mûködésének kiegyenlítése (elsõsorban a
keresztezõ mozgások révén), valamint
gerincünk azon pontjainak kimozgatása,
amelyek mozgásszegény életformánkban
szinte mozdulatlanná merevednek.
A heti rendszerességgel zajló foglalkozásra ez alkalommal bárki ellátogathatott.
A díjkiosztó után köszöntöttük legidõsebb és legifjabb olvasóinkat, majd az
ünneplés a gyermekkönyvtárban folytatódott, ahol terített asztal, pezsgõ és jubileumi torta várta a vendégeket.

Kössünk kapcsolatokat!
Az Öltögetõ kézimunkakör tagjai már
évek óta hetente találkoznak, és együtt
alkotnak a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Házban. Varrnak, kötnek, horgolnak, s
más különbözõ kézimunka-technikákat
alkalmazva dolgoznak az év jeles napjaira, ünnepekre vagy egyedi eseményekre
hangolódva. Rendszeresen asztalra és
kézbe kerülnek azok a könyvtári könyvek, szakfolyóiratok, melyek számos ötletet adnak a további munkához.
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Világhálóra kattant nagyik
Sokadszorra hirdetett könyvtárunk alapfokú számítógépes tanfolyamot az idõsebb korosztálynak. Nagy öröm számunkra, hogy töretlen az ismeretekre vágyó nagyik lelkesedése. A létszámot a
rendelkezésünkre álló számítógépek száma határozza meg, így alapesetben nyolc
fõvel tudunk dolgozni, de ha valaki saját
laptoppal érkezik, elõfordul, hogy tíz-tizenketten is vagyunk egyszerre az oktatási térben.
Párhuzamosan két csoportban folyik
az ismeretszerzés hetente két-két alkalommal, kedden és csütörtökön, Bárth
Jánosné feldolgozó könyvtáros vezetésével. A „tanulók” nagyon lelkesek, gyakran maguk is csodálkoznak azon, hogy
mennyi újdonsággal találkoznak, s
hogy a számítógép világa egyáltalán nem
ördöngösség.
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Rímekre gyúrva – Agyagozás
felnõttekkel egy vers hangulatára
Agyagból gyúrt gyermekversek –
Agyagozás gyerekekkel egy vers
hangulatára
A kedd délután a mûvészet jegyében telt
el. Versekkel vártuk az alkotni vágyókat a
kerámiafoglalkozásra.
Fél kettõtõl középiskolások és felnõttek
gyúrhatták az agyagot Fitó Ica Az árvalányhaj, valamint Matos Maja Vége van a
nyárnak címû versének hangulatára. A
foglalkozást Matos Józsefné nyugalmazott pedagógus vezette.
A gyerekek fél öttõl tehették próbára
tehetségüket. Nekik Ferróné Mencsik Rita gyermekkönyvtáros Kovács András
Ferenc Kicsi gúnár, kicsi pásztor címû
költeményét olvasta fel, s ez szolgált ihletül az alkotómunkához.

dekességet tudhattak meg azokról. Az
alaphangulatot nyújtó francia sanzonok
igazi párizsi légkört varázsoltak a foglalkozásra.
A gyerekek megismerhették a könyvtár francia nyelvû könyvállományát, valamint La Fontaine-mesét is hallhattak
eredeti nyelven, sõt a mûfordítással is
megpróbálkozhattak, természetesen szótár segítségével. Az egyórás tevékenység
végén egy vicces francia dal utasításait
követve mozgathatták meg minden porcikájukat.

Karintia képekben
– Egy hegyi túra pillanatképei

Comment ça va?
– Nyissunk ablakot Franciaországra!
A francia szakkörösök – Szarvas Ágnes,
Végvárról érkezett önkéntes segítõnk vezetésével – ez alkalommal Párizsban tehettek egy rövid virtuális sétát. A legfontosabb mûemlékeket és a legismertebb
épületeket, helyszíneket látogathatták
meg, és sok alapinformációt, adatot és érKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Boda Zsuzsa, a szomszéd városból, Kiskõrösrõl érkezett újságíró, fotós kiállítása
október 8-án nyílt meg, s 23-áig volt látogatható. A karintiai kirándulás képeit,
eszközeit – például hágóvas, jégcsákány,
jégcsavar – Kecskemét és Kiskõrös után
a keceli közönség is megcsodálhatta, sõt
a vetítésen keresztül az embert próbáló
karintiai túra részesévé is válhatott. Boda
Zsuzsa élménybeszámolójából kiderült,
hogyan zajlottak mindennapjaik Nagy
József hegymászóval, miként született
meg a Grossglockner-fotósorozat, s milyen titkokat ismert meg Heiligenblutról
és környékérõl.
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goztak. A felnõtteknek Pincés Judit Sugarak címû verse volt segítségükre az alkotásban, késõbb a szakkörös diákok
képzelõerejét Kovács András Ferenc Õszi
nap címû alkotásával inspirálta
a foglalkozásvezetõ, Ferróné Mencsik
Rita.

Élj száz évet egészségesen
A 3-1-2 meridián torna egy Kínából származó, az emberi szervezetet erõsítõ és
gyógyító terápia. Bárki végezheti, a kor
igazán nem akadály. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a „Csendes Õsz” Idõsek Otthonában töltött október 9-ei
délelõtt, amikor intézményünk felkérésére Flaisz Zsoltné és Szegedi Lídia látogatott el az idõsekhez, s mutatott be néhány
meridián 3-1-2 tornagyakorlatot, amit
a bentlakó idõsek szívesen fogadtak, s
többségük – ülve is – könnyedén végzett el.

Tûzben izzó versek – Tûzzománcozás
felnõttekkel egy vers hangulatára
Játssz a tûzzel! – Tûzzománcozás
gyerekekkel egy vers hangulatára
Az agyagozókhoz hasonlóan szerdán a
tûzzománcozók is lírai hangulatban dol24

Keresd a titkot a könyvtárban!
Könyvtárhasználati foglalkozásainkra az
Országos könyvtári napok programsorozatában egymást követve három másodikos osztály érkezett. A kisdiákok ezúttal
nem a szokványos módon ismerkedtek a
könyvtárral. Kamishibai segítségével a
figyelmüket az irodalom, a mesék felé terelgettük.
A papírszínház, mint évszázadokkal
ezelõtt, most is a játszva tanítást, közösségformálást és -megtartást, gondolatébresztést, viták elindítását, közösségi értékek közvetítését, bizonyos szituációk feloldását, a világ megértését szolgálta.
A gyerekek aktív figyelemmel kísérték a képekkel alátámasztott történetet.
A mesélõ könyvtáros, Ferróné Mencsik
Rita, igyekezett elõrevetíteni a kisdiákok
képzeletében a mese soron következõ
elemét, a hiányzó leíró részeket pedig
gondolataikkal, képzeletviláguk egyedi
színeivel egészítették ki az apróságok.
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A közös mesélés segített letisztázni,
sorba rendezni gondolataikat, megragadni a mese legfontosabb elemeit.
A titokkeresés vidám hangulatban telt,
és azok a gyerekek is örömmel vettek
részt a történet kibontásában, akik korábban kudarcként élték meg az írás-olvasás
elsajátítását tanulási, beilleszkedési nehézségeik miatt.

módról, egészségrõl, táplálkozásról, a
Nosztalgia klub kapcsolt rendezvényeként.
A késõ délutáni – kóstolóval színesített – összejövetel célja az volt, hogy segítsen kicsit eligazodni az egészséges
táplálkozás világában. A találkozó során
recept- és tapasztalatcserére, új ismeretségek kialakítására is lehetõség nyílt.
Életmód-egészség-táplálkozás témakörben sok információ található a világhálón (csak okosan kell válogatni közülük), de – mint azt a programot kiegészítõ könyvbemutató is tanúsította – könyvtárunkban is gazdag szakirodalommal
várunk minden érdeklõdõt!

Nosztalgiázzunk együtt!
– Keceltõl Balatonmáriafürdõig
A Nosztalgia klub keretében településünk balatonmáriafürdõi táborának közel
fél évszázados története elevenedett meg.
Flaiszné Sendula Margit mûvelõdésszervezõ kolléganõnk szorgos gyûjtõmunkája nyomán a vetítéssel egybekötött beszélgetésen korabeli dokumentumok, fotók idézték meg az elmúlt évtizedeket. A
keceli emberek kitartó munkája eredményeként a Dandár utcai létesítmény sokat
változott, a közönség soraiból pedig sokan osztották meg kedves emlékeiket az
ott eltöltött feledhetetlen nyári táborozásokról.

„Ételed az életed”
Intézményünk kávézójában került megrendezésre egy teaházi beszélgetés életKönyvtári Levelezõ/ lap • 2013. november

Nekünk is elmondhatja…
Szolgáltatásaink köre bõvült az által,
hogy információs pont nyílt a könyvtárban az EDF DÉMÁSZ közremûködésével. A heti nyolcórás ügyfélfogadási idõben mindenkit várunk, ha:
• az EDF DÉMÁSZ ügyfélszolgálatához szeretnének idõpontot elõjegyeztetni,
• mérõóra-állást szeretnének elektronikusan bejelenteni,
• információra, nyomtatványokra van
szükségük.
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befizetése nélkül hozhatták vissza olvasóink a rég kivett, lejárt határidejû köteteket, s egész héten ingyenesen lehetett
beiratkozni a könyvtárba. Ebben az évben 31 fõ élt ezzel a lehetõséggel, s 145
olvasónknak engedtük el a késedelmi díjat. A rendezvénysorozat záró napján, a
könyves vasárnapon rendkívüli szolgáltatási nappal vártunk látogatóinkat 9 és
17 óra között.

Egy ütõs nap!
Október 12-én – már hagyományosan –
az Országos könyvtári napok keretein belül került megrendezésre a nyílt, amatõr
tollaslabda-bajnokság. Külön örömünkre
szolgált, hogy a 22 felnõtt mellett 9 általános iskolás is részt vett a versenyen,
mely ismét tett egy lépést elõre, hiszen a
keceli nevezõk mellett idén Kecskemétrõl, Soltvadkertrõl, Kiskõrösrõl és Litvániából is érkeztek versenyzõk, tehát – némi szerénytelenséggel – már nemzetközinek is nevezhetnénk.

Megbocsátás hete Kecelen
Az Országos Könyvtári Napokon megnövekedett forgalommal kellett számolnia – Kovácsné Herczeg Melinda és
Steinmetz Istvánné – könyvtárosainknak.
Október 7. és 13. között késedelmi díj
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A keceli összefogásprogramok tükrében talán elmondhatjuk, tettünk valamit
az emberi kapcsolatokért, azért, hogy a
meglévõ szálak erõsödjenek, hogy új
kötõdések alakuljanak; hogy a rendezvénysorozatot megelõzõ komoly erõfeszítésekkel, körültekintõ szervezéssel jó
példát mutassunk: nehéz idõkben is van
lehetõség arra, hogy színvonalas programok szülessenek, hogy segítsük a szabadidõ tartalmas eltöltését, hogy értéket
teremtsünk közösen, összefogva akkor is,
ha erre pénzügyi lehetõségeink semmilyen alapot nem nyújtanak.
Az emberi erõforrásokra, a jó szándékra, a segítõ hozzáállásra mindenkor
számíthatunk a megálmodott nemes cél,
a közösség érdekében végzett áldozatos
munkánk során.
Kedves kollégák, ez az emberekbe vetett hit adjon erõt mindannyiunknak a
folytatáshoz változó világunk dolgos hétköznapjaiban... ■
(Bõvebben: www.kecelkonyvtar.hu)
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