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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 

Új bútorzat került a könyvtárba 
 

Göncz Árpád volt köztárasági elnök 2002 nyarán avatta fel a 30 millió Ft-os 
beruházással megvalósított teljesen felújított könyvtárépületet, most pedig új bútorzattal 
gyarapodott az intézmény. A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári 
Szakkollégiumának pályázatán 1.217.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez az 
önkormányzat ugyanekkora összeggel járult hozzá, s így valósult meg a közel 2,5 millió 
forintos beruházás.  

A korábbi állványzatot 1974-ben vásárolta az önkormányzat, s a székeket is 
akkor szerezték be, igaz azóta újra kárpitozták, de már így is nagyon elhasználódtak. A 
modern, korszerű, jó helykihasználtságú állványzat beszerzésével a folyamatosan 
bővülő könyvállományunkat helytakarékosan tudjuk elhelyezni. A helyi általános 
iskolába közel 300 gyermek jár és a gyermekek többsége rendszeres használója a 
könyvtárnak. Szeptembertől már gondot jelent egy nagyobb létszámú csoport leültetése, 
könyvtári órák, rendezvények, előadások megtartása. A polcrendszer átalakításával 
létrejött az a tér, melyben lehetőség nyílik a csoportos foglalkozásokra. A különböző 
könyvtári rendezvények lebonyolításához a székeket is beszereztük. Elsődleges céljaink 
között szerepel egy olyan hely kialakítása a gyermek és ifjúsági korosztály számára, 
ahol hasznosan tölthetik el szabadidejüket. A lakossági szolgáltatások is tovább 
bővültek, hiszen már működik a könyvtárban az eMagyarország Pont, mely két 
számítógéppel, multifunkciós eszközzel, és szélessávú Internet kapcsolattal várja a falu 
lakóit.  

Az új bútorzattal megváltozott a könyvtár hangulata, kellemesebb, 
barátságosabb lett. Számomra megtiszteltetés, hogy itt dolgozhatom ebben a modern 
korszerű intézményben. Községünk vezetősége mindig kiemelt figyelmet fordít a helyi 
közművelődési tevékenységre, és lehetőségeinek megfelelően anyagilag folyamatosan 
támogatja. 
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Német nyelvű külön-gyűjtemény létesült 
 
 

Német nyelvű különgyűjteménnyel is bővült könyvállományunk. 
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a helyi általános iskolában a nyelvoktatásra. 
Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati nyelvi készségek elsajátítását szolgálja. 
(Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit). A tankötelezettség ideje alatt 
legalább egy élő idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló a 
hétköznapi helyzetekben a nyelvet használni tudja. E cél megvalósítását kívánja segíteni 
különgyűjteményünk, mely elsősorban gyermek és ifjúsági német nyelvű irodalomból 
áll. 

S honnan kerültek hozzánk a német nyelvű könyvek? Egy 21 éves általános 
iskolai osztálytalálkozóval indul a történet. Egy volt osztálytársam Saruga Gábor 
Ausztriában él, s jó kapcsolatai vannak az ott működő jótékony szervezetekkel. Az ő 
segítségével, közreműködésével (amikor hazalátogatott el is hozta a könyveket) került 
könyvtárunkba a 90 db német nyelvű kötet. 
 
 
Előadás nyugdíjasoknak a gelsei könyvtárban 
 
 

Bíró László, a Nyugdíjasok Zala megyei Képviseletének Elnöke tartott előadást 
a Gelsei Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban 2005. november 16-án este 17 órai kezdettel.  

Az elhangzott témák: az EU rövid történeti áttekintése; az időskorúak 
megváltozott élethelyzete; az időskorúakat érintő szabályok 

A személyek szabad mozgása az EU egyik legfontosabb alapelve. Lényege, 
hogy "EU-állampolgárként" hivatalos formaságok nélkül átléphetjük az unió belső 
határait. A letelepedés aszerint van biztosítva, hogy milyen céllal utazunk egy adott 
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tagállamba: dolgozni, tanulni, nyugdíjasként élni. A nyugdíjasok eldönthetik, hogy hol 
kívánnak élni, és hol kívánják igénybe venni nyugdíjukat. A folyósításnak 
természetesen gondosan kidolgozott szabályozási rendje van. A nyugdíjak növekedése 
nem az EU-csatlakozástól, hanem az ország gazdasági teljesítményétől függ.  

Az előadó rávilágított, hogy öregként élni is meg kell tanulni. Az idősek 
életében nagyon fontos a család szerepe. 

Az időskorúakat érintő szabályok közül szó volt az  öregségi nyugdíj 
jogosultságról, az ellátás összegének kiszámításáról, a rokkantsági nyugdíjról, a 
hozzátartozók nyugellátásáról.  

A hallgatóság részéről felmerült kérdések között első helyen állt a nyugdíj 
emelés. Ennek kapcsán Bíró László beszélt az ötéves nyugdíjprogram 8 lépéséről, mely 
az idős embereknek biztonságosabb megélhetést nyújt, az igazságosság jegyében a 
nyugdíjak a befizetett járulékok és szolgálati idő alapján kiszámítható, értékálló, a 
gazdaság növekedésével értéküket növelő jövedelmet biztosítanak, és a ahol a 
legnehezebb helyzetben lévők számíthatnak a társadalom segítségére.  

A kötetlen beszélgetés keretében szó volt a falusi emberek életmódjáról, régi 
emlékek idéztek fel.  

Az előadás után Bíró úr tájékoztatta a helyi Pávakör egyesület elnökét és 
képviselőjét (a szervezet tagjai zömmel időkorúak), a legújabb pályázati lehetőségekről, 
ezek közül is kiemelte az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium Ezüstprogram című felhívását.  

A program a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályának 
támogatásával valósult meg. 
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