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KULTURÁLIS ÉLET AZ EGERVÁRI KÖNYVTÁRBAN4 
 

Egervár egy 1000 fő körüli település Zalaegerszeg szomszédságában. A régi mozi felújított 

épületét Egervári Többfunkciós Szolgáltató Tér néven 2015. szeptember 25-én adták át. 2017. 

júniustól dolgozom én itt könyvtárosként, és a közösségi ház vezetőjeként. Mindig évszakhoz 
és ünnephez illő dekorációt készítek az épületbe, de a helyi borverseny és az idősek napi 
rendezvény dekorációjáért is én felelek. 

Az Egervári Könyvtári Információs Közösségi Helyen számos szolgáltatás áll a lakosság 

rendelkezésére: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, könyvtárhasználati órák, folyamatosan 

bővülő újság, dvd, könyv kínálat, ingyenes kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés, 

KönyvtárMozi, gyereksarok társasjátékokkal. 

A könyvtári éves keretösszegekből számítógéppel, multifunkciós eszközzel, hangfallal, 
székekkel, polcokkal gazdagodtunk. Felajánlásnak köszönhetően kanapé és szőnyeg került a 
mozis terembe, a helyi kézműves csoport pedig ülőpárnákat varrt a helységbe. 

A gyerekek szívesen jönnek a KönyvtárMozira, ahol kézműveskedünk, de szívesen játszanak, 
gépeznek, olvasgatnak a könyvtárban. 

  

Havonta egyszer mindenképpen tartok Könyvtármozit. A mesét és a hozzá kapcsolódó 

kézműves foglalkozást próbálom úgy kiválasztani, hogy kapcsolódjon az adott időszakhoz, 
pl.: suliváró, karácsonyi, farsangi… Évente összesítem a résztvevőket, és kis aprósággal 
jutalmazom a gyerekeket. Az alapanyagot az általunk megrendezett börzék bevételéből 
szerzem be, de próbálunk az újrahasznosítás jegyében is felhasználni anyagokat.  

Az Egervári Közösségi Ház Facebook oldalán mindenről tájékoztatom a lakosságot, a várható 
programokról, és a megtörtént eseményekről számos fotót feltöltve a rendezvényekről. Az 
Egervári TE, vagyis a focicsapatunk facebook oldalát is kezelem. Cikkeket írok az Észak-

Nyugat Zala Kistérségi Újságba.  

Az Országos Könyvtári Napokra több programmal is készülök, osztályokat és ovis 

csoportokat hívok meg. KönyvtárMozit tartok, és kézműves foglalkozást szervezek az Alkotó 
Kezek kézműves csoporttal. Legutóbb népmesei TOTÓ volt, és Matusné Gáll Éva 
illusztrációról szóló előadását hallhattuk. 
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előadás írásos változata 
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Az éves könyvtári keretet próbálom jól kihasználni, és minél több rendezvényt megvalósítani 

belőle. Tartott már kóstolóval egybekötött gyógynövény előadást Éder Kata, a falufarsangon a 
Kis-Hétrét együttest hallhattuk, mikulás ünnepségen Gábor bohóc/manó is szerepelt, legutóbb 

Ecsedi Erzsébet és Csenge mikulásváró műsorát láthattuk. Az óvodások a Szegedi 
Látványszínház előadásán vettek részt, a nyári táborban a Tündérművek foglalkozásán 
vehettek részt a gyerekek.  

Az Internet Fiesta alkalmával pedig Gedeon Tamás videó- és képszerkesztő tanfolyama állt a 
lakosok rendelkezésére.  

A diákok szívesen jönnek el az író-olvasó találkozókra, eddig Vig Balázs, Lackfi János és 

Holden Rose volt a vendégünk. 

 

A DFMVK jóvoltából a kezdő és a haladó internethasználó tanfolyamok nagyon népszerűek 
voltak az idősebb korosztálynál, így kezdő tanfolyam kétszer is szervezésre került. Az 
oktatóink Sebestyénné Horváth Margit és Kereki Judit voltak.  

A DFMVK szervezésében többen tartottak már nálunk KönyvtárMozit foglalkozást: Gyapay 

Vera, Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit, Nagyné Tóth-Farkas Julianna, Tóth 

Renáta, Kiss Gábor. 

Próbálunk részt venni a zalaegerszegi könyvtárak pályázatain: Bálint Ágnes vetélkedő, 
könyvjelző készítő verseny, videókészítő pályázat, „Fel a Netre Öregem!” verseny. 

A közösségi házba szervezett programjaim: értéknap, falunapi gyerekversenyek, húsvétváró 

kézműves foglalkozás és vásár, anyák napi kézműves foglalkozás, börze. 
Több program szervezésében is részt vettem: zenés irodalmi est Simon József: Álmok völgye 

című könyvéről, Mészáros T. László filmestje és Nagy Bernadett Mosolyonc Műhely 
kiállítása, Béresné Dormán Ibolya mézeskalácsos pekingi élménybeszámolója, Balázsy Mária 

lélekgyógyász előadása, karácsonyi kézműves vásár. 

A faluház több csoportnak is otthont ad: Együtt Egervárért Egyesület és a néptánccsoportja, 

zenebölcsis foglalkozás, csiri biri torna, modern tánc, pingpongozók, aktív gerinctorna. 

Fontos a folyamatos tanulás számomra is, elvégeztem az alapfokú könyvtáros és a TextLib 

használó tanfolyamokat, részt vettem egy IKER 1 képzésen és a haladó internethasználó 

képzésen, a DJP és a Cselekvő Közösségek tanfolyamain. 

A közösségi ház helyet adott bűnmegelőzési napnak, ultibajnokságnak, közgyűlésnek, óvodai 
ballagásnak, bérléseknek és árusításoknak, illetve eddig a MOFE /Mozgássérültek és 

Fogyatékkal Élők Egyesülete/ és az Alkotó Kezek közösség székhelyéül is szolgált. 

Bertókné Kovács Veronika 


