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NEKROLÓG 

IN MEMORIAM 
HADNAGY RÓBERT 

1949-2020 
 
 

 
 

 

1949. július 7-én született Budapesten. Édesapja születése előtt meghalt, édesanyja nehéz 
anyagi körülmények között egyedül nevelte fel – így rendkívül szoros érzelmi kötelék alakult 
ki közöttük. Iskoláit Budapesten végezte: a Homok utcai és a Balázs Béla utcai Általános 
Iskolába járt, majd 1967-ben érettségizett a Fáy András Gimnáziumban. 1967-1970 között a 
Szombathelyi Tanítóképző Intézet népművelő-könyvtáros szakát végezte el. 1977-ben 
Egerben tette le a komplex államvizsgát, majd 1986-ban az ELTE BTK-n szerzett egyetemi 
szintű könyvtáros diplomát. 

1970 – 1981 között a Csepel Művek Munkásotthonban előbb szervező-propagandista, később 
többféle könyvtári munkakörben dolgozott. 1978-tól a Központi Könyvtár feldolgozó 
csoportvezetője lett. 

1981-ban házassága révén került Zalaegerszegre, előbb a József Attila Városi Könyvtárban 
(1981-1987) majd a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban (1987-2007) dolgozott 
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nyugdíjazásáig. Mindkét könyvtárban a feldolgozó csoport vezetőjeként és 
igazgatóhelyettesként is tevékenykedett. 

1985-ben részt vett Zalaegerszeg város három országos műveltségi vetélkedőn sikeresen 
szereplő csapatának munkájában. 1986-ban Kiváló munkáért kitüntetésben részesült. 

A könyvtári munka valamennyi területén jártasságot szerzett. Nagy szakmai tudással, 
könyvismerettel, műveltséggel rendelkezett. Személyes érdeklődése a művészetek iránt 
munkájában is megnyilvánult. Az általa vezetett feldolgozó csoport megbízhatóan és magas 
színvonalon látta el a munkáját. Kiváló gyűjteményszervező volt, nagy szerepe volt az 
állománykorszerűsítésben. Folyamatosan képezte magát, országos szakmai napokon vett 
részt, az ott tapasztaltakat e lap hasábjain is megosztotta kollégáival.  

Közvetlen kollégái nevében mondhatom: szerettünk vele dolgozni. Sokszor nem értettünk 
egyet szakmai kérdésekben, de tisztelte és becsülte mások tudását is. Kötetlen programjainkon 
felszabadultan, humorát is megmutatva vett részt. 

Közel 40 év szolgálati idővel 2007-ben korengedményes nyugdíjba vonult. 

Barátságos, segítőkész, de érzékeny személyisége idősebb korában zárkózottságot 
eredményezett. 

Felesége halála után Bogi kutyája volt a vigasza, a belvárosban mindennapos látvány volt 
közös sétájuk. 

2020. január 3-án hunyt el Zalaegerszegen, búcsúztatójára 2020. január 24-én került sor az 
olai templomban. 

Emlékét megőrizzük! 

 

Nitsch Erzsébet 
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„KEREK A VILÁG” 
AVAGY KOMMUNIKÁCIÓ FOGYATÉKKAL ÉLŐKKEL  

 

A programsorozat „Az egész életen át tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben” 
EFOP-3.7.3-16 – 2017 – 00086 kódszámú pályázat részeként valósult meg a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban.  A megvalósítás során azt a célt tűztük ki, hogy a könyvtári 
szakalkalmazottak ismeret- és tudásgyarapítását támogassuk, az elsajátított ismeretekkel 
erősítsük empátiájukat, beleérző képességüket, s nagyobb önbizalommal forduljanak a siket, 
vak- és gyengénlátó, illetve más fogyatékossággal élők felé. 
A találkozók sorozata a siketek jelbeszédével való ismerkedéssel kezdődött. Rendkívül jó 
jelnyelvi oktatótól tanulhattuk ezt a különleges jelrendszert. Takács Róbert jelnyelvi oktatóval 
megtapasztalhattuk, hogy ez a terület mennyivel más gondolkodásmódot igényel. A 
legalapvetőbb jeleket, melyre a könyvtárban szükség lehet, sikeresen elsajátítottuk. 
 

 
 
A vakok- és gyengénlátók világa szinte megdöbbentő volt számunkra. Choma Balázs, a 
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Egyesületének alelnöke rendkívül alapos tájékoztatást 
nyújtott erről a területről.  
Találkoztunk vak fiatalokkal is, Gábor és Noémi a napi életvitelükről, a nehézségekről is 
őszintén beszélt. De megtudhattuk, hogy vannak nagyon jó segítő eszközök, programok, 
melyek a mindennapi életben rendkívül hasznosnak bizonyulnak, s bizonyos eszközöket az 
intézményünk is beszerzett időközben, melyet a gyengénlátó és vak olvasóink sikeresen 
tudnak használni. 
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Kiemelkedő élmény volt Sulyok Péter vak humoristával történt találkozónk, egy igazán 
gyakorlatias, optimista és bölcs emberrel sikerült megismerkedni, aki informatikával, 
érzékenyítő programokkal viszi ezt a világot közelebb a hétköznapi emberekhez. 

 
 
Különleges előadásnak, beszélgetésnek voltunk részesei, amikor Jakab Károlyné, Mariann a 
boncodföldei Autista Védőotthon vezetője bemutatta az ott folyó munkát, a mindennapokat. 
Emberfeletti, amit ott szakmailag, emberileg végeznek. A hozzáállás, az ellátás színvonala, 
igényessége, gyakorlatiassága kiemelkedő, ráadásul úgy, hogy nap, mint nap a megszűnés 
veszélyével kell számolniuk. 
Rendkívül fontosak az állatok a terápiákban, ezért hívtuk meg Kis-Kádi Tamásnét, aki 
terápiás kutyával tart bemutatókat és foglalkozásokat. Szinte megdöbbentő, hogy a 
gyermekek mennyire nyitottak az állatok felé, s milyen sok érzelmi reakciót, megnyilvánulást 
ki tudnak váltani a terápiás kutyák. 
Rendkívül gyors és zajos életünkben, így a fogyatékosok életében is kiemelkedő szerepet 
játszik a relaxáció, a magunkra figyelés. Ennek egyik modern módszeréről, a Mindfulnessről, 
a tudatos jelenlétről tartott két foglalkozást Sipos Mária pszichológus, aki nemcsak az 
elmélettel, hanem a gyakorlati alkalmazással is megismertetett bennünket. 
Az utolsó alkalom egy bekötött szemű vacsora volt a zalaegerszegi Vén Diófa étteremben. 
Úgy étkezni késsel, villával, hogy közben be van kötve a szemünk,…nem egyszerű. Ezt 
mindenkinek meg kellene tapasztalni, hiszen erről beszélni elég nehéz. 
Mindenképpen hasznosnak és sikeresnek ítéltük meg ezt a programsorozatot, olyan egyedi és 
szakszerű információkkal és esetekkel találkoztunk, melyek segítségével mi is másképp 
közeledünk, szólítunk meg, s foglalkozunk fogyatékkal élőkkel akár a hétköznapi életben, 
akár a napi munkánk során.     

Kocsisné Sipos Rozália 
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KSZR SZAKMAI NAP 

 

2019. október 28-án tartotta a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az őszi 
szakmai napját Mindenki másképp csinálja? - könyvtári kitekintés címmel. A címválasztás 
apropóját az adta, hogy a baranyai könyvtári ellátást ismerhette meg a közönség 
vendégelőadóink jóvoltából. Összehasonlíthattuk a szakmai szolgáltatások hasonlóságait és 
különbözőségeit. Szöllősi Gréta, a Csorba Győző Könyvtár Baranya Megyei Hálózati 
Osztályának vezetője a hozzánk hasonlóan aprófalvas Baranya könyvtári ellátásának 
tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. Ha nem is egyedülálló módon, de az országban 
ritkaságszámba menően könyvtárbuszos ellátással oldják meg 33 település könyvtári ellátását. 
Többségében olyan települések csatlakoztak ehhez az ellátási formához, amelyekre a 
mélyszegénység a jellemző, az önkormányzatok nem tudják megoldani a könyvtárépület 
fenntartását és a könyvtári személyzet biztosítását. A könyvtárbuszokon 4000 db könyvhöz és 
30 féle folyóirathoz van azonnali hozzáférés, megoldott az internethasználat, a nyomtatás, a 
fénymásolás, lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, vetítésre, kézműves foglalkozás 
tartására.  

 

 

 

A Csorba Győző Könyvtárból érkezett másik előadónk, Pajor Zsófia kulturális szakreferens, a 
FilmPakk elnevezésű új szolgáltatási forma egyik ötletgazdája. Szlogenjük szerint a FilmPakk 
film, szórakozás és tudás egy dobozban, amelyet bárki használhat egy könyvtári foglalkozás 
megtartásához. Zsófia a bevezetés óta eltelt időszak tapasztalatait mesélte el, a szolgáltatás 
nagyon népszerű Baranyában. Az én könyvtáram projekt is felfigyelt az ötletre, beválasztották 
a legjobb mintaprogramok közé is. A program lényegi eleme, hogy a könyvtári foglalkozást 
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levezető kollégának rendelkezésére áll egy dobozban összecsomagolva a vetítéshez szükséges 
DVD, mellette a mese/regény könyv formátumban, a program forgatókönyve aprólékosan 
kidogozva, valamint egyéb kiegészítők (színezők, totók, filcek, barkácseszközök, stb.) 

A Kulturális élet a kistelepülési könyvtárakban című sorozatunkban ezúttal Nagykutast 
mutatta be a helyi könyvtáros, Dr. Marótiné Diószegi Erzsébet. Nagykutason heti 
rendszerességgel szerveződnek a könyvtári és közösségi programok. Ismét bebizonyosodott, 
hogy a könyvtáros személye, aktivitása, hozzáállása meghatározza a helyi kulturális életet. 

 

A szakmai nap záró programjaként sor került az Olvasóinkért díj átadására, amelyet minden 
évben egy kiemelkedő könyvtári és kulturális munkát végző települési könyvtárosnak ítélnek 
oda. Ebben az évben Krápicz Lászlóné, alsónemesapáti könyvtáros vehette át az 
emlékplakettet. 

Dóráné Mészáros Anikó 
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KÖNYVES KÖRNYEZETÜNK 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2019 

 
A „Könyvtárak az emberért – felelősség a földért" projektcímet viselte a 2019-es Országos 
Könyvtári Napok. A szervezők célja nem a hangzatos címadás volt, hanem a 
figyelemfelkeltés: a mi saját, valamint gyermekeink és unokáink életét is meghatározó 
témákat könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel körüljárni. Ezzel is hozzájárulva 
ahhoz, hogy az információk átadásával az erre nyitott könyvtárhasználók közelebb 
kerülhessenek a „zöld” megoldásokhoz. Erre építve az alábbi témakörök adták a legutóbbi 
OKN programsorozat gerincét: A mese hatalma; A lét meghatározói: a négy elem; 
Felelősségünk a klímaváltozás; Fenntartható fejlődés; Velünk élő természet; valamint Jövőnk, 
az ökokultúra. 
 
Zala megyében 98 településen voltak rendezvények az OKN hetében: 9 városban, 87 
szolgáltatóhelyen (ebből 42 település tartozik Zalaegerszeg ellátási körzetébe), valamint 
Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson. Összesen 215 programot szerveztek 
Zalában, több mint 7200 fő részvételével. A gyermekeket vidám mesedélutánok, számos 
kreatív foglalkozás, könyvtári kincskeresés várta a zalai bibliotékákban. A Könyvtármozi 
keretében – egyúttal a Népmese Napjához is kapcsolódva – például a Magyar népmesék és a 
Cigánymesék c. sorozatokból szemezgettek az előadók, vagy épp mesemondók és 
papírszínházi előadások szórakoztatták a kicsiket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emellett interaktív mesefeldolgozásra is sor került bábok, memóriajáték segítségével, de 
helyet kaptak a programok között film és könyv összehasonlítások és diafilmvetítés is. 
Pingvin Pityu interaktív előadása mindig nagy sikert arat és a vidám foglalkozáson rengeteg 
tudnivalóval gazdagodnak a legkisebbek is. A játékos feladatokba csomagolt 
információmorzsákat pedig a későbbiekben ügyesen hasznosítják újra és újra a gyerekek. 
 
Az aktivitásra késztető kirándulások, faültetések mellett, az iskolás korosztály 
közreműködésével drámaórák és fenntarthatósági vetélkedők zajlottak, ifj. Vasuta Gábor 

A nagylengyeli ovisok a Magyar népmesék egyik 
epizódját ismerték meg a játékos foglalkozás előtt. 
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természetfotós pedig interaktív könyvbemutató órával járult hozzá a téma rendhagyó 
feldolgozásához. Különleges lehetőség volt a mandalafestés a könyvtárban Kónya Zsuzsa 
révén, hiszen ebben a tevékenységben is fontos szerepe van a naturális szimbólumoknak, 
ember és természet harmóniájának. 
 

 
A minket körülvevő flóra és fauna fontosságát 
hangsúlyozták az ökonapok is, továbbá a 
növénygyűjtés és – határozás köré épült 
ismeretterjesztő délutánok is segítették az 
ismerkedést a természettel. Az Állatok Világnapja 
(október 4.) is az OKN hetére esett, ami 
tökéletesen illett a 2019-es évi tematikába, jó 
apropót adva az állatokkal kapcsolatos ismeretek 
bővítésére előadások, beszélgetések, játékos 
foglalkozások keretében. 
 
 
 

Több könyvtár és könyvtáros is fontosnak tartotta, hogy teret adjon olyan témáknak, amelyek 
kapcsán a gyerekek megismerhették, hogy az elődök hogyan éltek együtt a természettel. A 
népmese napja pedig szép keretet adott ahhoz, hogy az idősebbek gyerekkoruk meséit 
elevenítsék fel. A csemeték a történetek mellett népdalokat és személyes históriákat is 
hallhattak, amelyeket az ő rokonaik is szüleiktől, nagyszüleiktől kaptak örökségül. 
 
 
A programkínálatot tovább színesítette Gaál Zsuzsa ételkóstolóval egybekötött 
könyvbemutatója, amelyben az őrségi konyha kincseit tárta az érdeklődők elé. A konyhában 
nem csak kunsztokkal lehet lenyűgözni a vendégeket, hiszen egyszerűen is készíthetünk 
valami finomat, mindezt együtt a családdal vagy a barátokkal – a főzés, a konyhai feldolgozás 
közben pedig érdemes a környezetre gyakorolt hatást is figyelembe venni. 
 
A „zöld” jegyében Sebestyén Bence fitoterapeuta „Gyógynövények 
az egészségünk szolgálatában” címmel tartott előadást. Fülöp Zoltán 
„A salátakészítéstől a kelmefestésig - avagy gyógynövényeink 
sokrétű felhasználása a mindennapokban” c. előadása szintén jól illett 
ebbe a koncepcióba. Elvégre ha valamit többször fel tudunk 
használni – legyen szó például ruháról, élelmiszer alapanyagról, 
tárolóeszközről – máris tettünk egy lépést a környezettudatos élet 
felé. 
 
A 2020-as országos programsorozat tematikája még nem ismert, de remélhetőleg ami 2019-
ben elindult, az valamilyen formában tovább él majd az elkövetkező OKN rendezvényekben 
is. A változatos programok által pedig a könyvtárak és a könyvtárosok is hozzátehetnek a 
környezettudatos szemléletmód erősítéséhez. 
 

 
Scheiber Veronika 

 

Illusztráció: 
ecsumuslib.wordpress.com  

A baki gyerekek a felelős állattartásról tudtak 
meg többet. 
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KÖNYVTÁRMOZI A KSZR SZOLGÁLTATÓHELYEKEN 

 
Történet: 
A KönyvtárMozi szolgáltatáshoz indulásakor, 2015-ben 15 település csatlakozott Zalában. A 
következő évben a szigorú követelmények (nem megfelelő nagyságú könyvtár) és a lakosság 
érdektelensége miatt 10 település kilépett. A 2016 őszén induló sikeres NKA pályázatnak 
köszönhetően 14 új belépővel gyarapodott a könyvtármozis könyvtárak tábora. Ekkor tanulta 
meg valójában minden résztvevő a rendszeres vetítés, foglalkozástartás, szervezés, 
adminisztráció mikéntjét.  A pályázat végével több helyen csökkent a vetítési kedv és a 
rendszeresség, ezért 2019-ben élve a lehetőséggel, 9 település kilépett a KönyvtárMoziból. 
Több falu azonban kedvet kapott, így 2017-ben 2, 2018-ban 6, 2019-ben 2 új regisztráció 
történt.  
 

 
Bagod 

 
 

2019. év végén 20 kistelepülési könyvtár volt a KönyvtárMozi tagja (Bagod, Bak, Egervár, 
Gősfa, Gutorfölde, Karmacs, Kemendollár, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel, Pacsa, 
Pókaszepetk, Pusztaszentlászló, Sárhida, Surd, Türje, Zalaapáti, Zalabér, Zalaszántó, 
Zalavár). 
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                                   Nagylengyel                                                                               Pacsa 

2019-es adatok:  

2019-ben Zalában összesen 75 vetítés történt. A legaktívabb falvak: Egervár 13, Surd 9, Türje 
8, Zalaszántó 8. Négy településen egyáltalán nem történt vetítés (Gutorfölde, Kemendollár, 
Pókaszepetk, Pusztaszentlászló). Három településre (Bagod, Nagykapornak, Pacsa) a 
DFMVK munkatársai járnak ki vetíteni és foglalkozást tartani. 

A legtöbb vetítés gyermekeknek történt, az óvodai, iskolai csoportok hálás közönség. 

 
Egervár 

Czirákyné Tóth Edit 
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 „A BELSŐ LÁTÁS FONTOSABB AZ ÉLES SZEMNÉL”  
KÖNYVTÁRAK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT 

 
 
A fenti címmel szerveztünk 12 alkalomból álló programsorozatot az EFOP-3.7.3-16 „Az 
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című pályázat keretében a 
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületével együttműködve zalaegerszegi és a 
környéken élő vakok, gyengénlátók, látásfogyatékkal élők számára. 

Igyekeztük a 12 alkalom tematikáját úgy összeállítani, hogy segítsük a fogyatékkal élők, jelen 
esetben a látássérültek könyvtárhasználatát, hozzájáruljunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 
az egészséges élet megteremtéséhez, hogy tanácsokat adjunk a lelki és testi frissesség 
megőrzéséhez, és támogassuk az élethosszig tartó tanulást.  
 
A programsorozatot 2018. októberében egy Deák Ferencről szóló előadással nyitottuk, mely a 
„Híres zalai személyiségeket” bemutató sorozatunk első darabja volt. Sok-sok érdekes 
információt, történetet hallhattak a résztvevők a „Haza bölcséről”, a foglalkozás végén pedig 
játékos feladatokat oldottak meg.   
 
Novemberben Dancsné Balogh Kornélia gyógytornász, nyirokterapeuta tartott előadást. Az 
előadó hangsúlyozta, hogy a testi gyógyuláshoz elengedhetetlen a lelki gyógyulás, a sok 
testmozgás, az egészséges életmód, a belső harmónia, hit és a közösség megteremtése. Az 
előadás végén gyakorlati példákkal mutatta be a mozgás egészségmegőrző szerepét, közösen 
végeztünk egyszerűbb tornagyakorlatokat. Hangsúlyozta, hogy ezeket a gyakorlatokat 
rendszeresen kellene végezni! 
 
Következő alkalommal Stefán Gábor koreográfus, balettművész interaktív, zenés 
színháztörténeti előadását hallhatták az érdeklődők a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház 
produkcióiból válogatva, melynek olyan sikere volt, hogy nyár elején ismét zenés színházi 
kalandra, időutazásra invitáltuk a résztvevőket. A sok-sok színházi adomával és a még több 
zenei bejátszással fűszerezett előadás mindkét alkalommal nagy tetszést aratott. 
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2019. januárjában Iványi Ildikó idegenvezető segítségével egy képzeletbeli utazásra hívtuk a 
jelenlévőket. A vetítettképes előadáson különösen azok a kirándulóhelyek, turistacélpontok 
kerültek bemutatásra, melyek a látássérültek számára is élvezhetőek, felkereshetőek (pl. a jeli 
arborétum, ahol akadálymentesített rész is van vakok és gyengén látók részére).  
 
A következő összejövetelen Matyovszky Márta klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. 
„Kerüljük a stresszt! Tanuljuk meg levezetni feszültségeinket!” címmel tartott nagyon 
hasznos, konkrét gyakorlati útmutatókkal teletűzdelt előadást. Sajnos sokunkat érinti a stressz 
enyhébb vagy komolyabb formája, így ismernünk kell azokat a módszereket, melyeknek 
segítségével megbirkózhatunk gondjainkkal, problémáinkkal. Tanács: próbáljunk naponta pár 
percre kiszakadni a hétköznapok monotonitásából, amikor magunkra figyelünk, magunkkal 
foglalkozunk, s valamilyen olyan tevékenységet végzünk, ami ellazítja, majd felfrissíti 
testünket és lelkünket. 
 

 
 
A márciusi foglalkozáson a látásfogyatékosok könyvtári használatát segítő eszközöket 
mutattuk be. Ismertettük a könyvtárunkban megtalálható, ill. kölcsönözhető hangos könyvek 
széles választékát, gyakorlati bemutatót tartottunk a hangos könyvek használatáról. 
Bemutattuk a nagyítógép használatát konkrét példán keresztül, ill. ismertettük a 
képernyőolvasó szoftverek működését is. 
 
„Étkezzünk egészségesen!” volt a mottója az áprilisi foglalkozásnak. Ehhez adott tanácsot 
Kőrösi Ferencné dietetikus. Nemcsak elméleti előadást hallhattak a résztvevők, hanem 
megkóstolhatták az előadó által készített egészséges alapanyagokból készült finomságokat is, 
és a résztvevők nagy örömére a megkóstolt egészséges, és nem mellesleg ízletes ételek 
receptjeit is megkapták. 
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Ezt a témát folytattuk a következő, májusi összejövetelünkön, ahol a „Zalai Dombok 
Kincsei”-t mutatták be az előadók - Jász Béla és felesége -, illetve kóstolót tartottak a 
mindenféle mesterséges adalékanyagtól mentes, természetes alapanyagból, 
gyógynövényekből készült termékeikből, melyek szintén hozzájárulnak az egészség 
megőrzéséhez (gyógyszörpök, olajok, gyümölcssajtok, szárított gyógynövények, stb.). 
 
A nyári, júliusi foglalkozás alkalmával a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület volt a 
vendégünk. Hangold a lelked zenével! A zene gyógyító ereje - valljuk mi is! 
hangszerbemutatóval, közös énekléssel egybekötött népzenei előadásnak voltak részesei a 
jelenlévők. Nagy sikere volt! 
 
Augusztusban Béres Katalin muzeológus előadásában Zalaegerszeg történetéről, ill. az 1930-
as évek eseményeiről tudhattak meg többet a jelenlévők. Meghívott vendégünk „Zalaegerszeg 
- a Göcseji Hét idején” címmel az 1930-as évek Zalaegerszegét, épületeit mutatta be, ill. a 
Göcseji Hét című fesztiválról tartott nagyon érdekes, hangulatos előadást. Kiderült, már akkor 
is szerették az emberek a fesztiválokat, a közös mulatságot! 
 
A sorozat zárásaként szeptemberben Csány Lászlót, az 1848/49-es magyar szabadságharc 
hősét ismerhették meg jobban a foglalkozáson résztvevők. Az előadás a „Híres zalai 
személyiségeket” bemutató sorozat részeként hangzott el. Úgy gondoljuk, hogy Csány László 
egy kissé méltánytalanul háttérbe szorított politikusa, szereplője a magyar történelemnek, és 
ez az alkalom is hozzájárult ahhoz, hogy megismerjük, ill. elismerjük nagyságát, történelmi 
tetteit. Az előadás végén ismét játékos feladatok várták a résztvevőket. Ebben a sorozatban 
2020 őszén Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és munkássága lesz a téma. Minden alkalommal 
az előadásokhoz, a témához kapcsolódóan könyvajánlást is készítettünk. 
 
Összességében elmondható, hogy az előadások, foglalkozások témájukat tekintve sokszínűek 
voltak, élvezetesek, jól használható ismereteket, gyakorlati tanácsokat nyújtottak a testi és 
lelki egészség megőrzéséhez, eredményesen szolgálták az egész életen át tartó tanulást, a 
szabadidő hasznos eltöltését. Ami még szintén nagyon fontos, hogy egy jó közösségben, 
kellemes légkörben, kötetlen hangulatban teltek a foglalkozások (alkalmanként 30-40 fő). 
Úgy gondolom, hogy az előadások jól szolgálták a kitűzött célokat, mind a rövidtávú, mind a 
hosszú távú célokat. 
 
A foglalkozásokon résztvevők, ill. az egyesület vezetői köszönetüket fejezték ki a 
könyvtárnak a sok jó és hasznos előadásért, bízva abban, hogy a későbbiekben is folytatjuk 
ezt a programsorozatot. 
 

 
Kereki Judit 
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„EZÜST KORBAN IS AKTÍVAN - ÉLETMÓDVÁLTÁS 24 LÉPÉSBEN” 

Az EFOP-3.7.3-16A „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című, 
pályázat keretében szerveztünk foglalkozás sorozatot havi egy-egy alkalommal a ságodi 
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület és a zalabesenyői „Besenyő a 2000-es években Alapítvány 
Nyugdíjas klub tagjai számára. 

A Mozogj, többet - Túrázz többet! szlogennel meghirdetett ” Élni jó, mozogni kell!” című 
előadás során a résztvevők otthon elvégezhető tornagyakorlatokat sajátítottak el az egészséges 
alváshoz és a mindennapokhoz. A gyakorlatokat és a technikákat Horváth-Rashed Piroska 
gyógytornász vezetésével hajtották végre. 

Lépj az életedért!…felhívással a Nordic walking segítségével megtanulhatták a jelenlévők, 
hogy hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő és a 
mozgáskoordináció. A nagyon vidám, jó hangulatú gyakorlati órán mindenki örömmel 
végezte a látszólag egyszerűnek, ám mégis komoly összetett figyelmet igénylő gyakorlatokat. 
 
Egészség és gasztronómia címmel tartottuk következő foglalkozásunkat. Mindenki szeretne 
egészségesen élni és táplálkozni, azonban konkrét tanácsok nélkül ez bizony nehezen 
sikerülhet. Ebben nyújtott nagy segítséget Kőrösi Ferencné dietetikus, aki bemutatóval, 
kóstolóval egybekötött, az egészséges táplálkozás 12 pontját népszerűsítő előadást tartott. 
Folytatása is volt: Főzz egészségesen, jóízűen! azaz nem csak az számít, hogy mit eszel, 
hanem az is, hogyan. A megfelelő elkészítéssel és tálalással meg tudjuk őrizni az ételek 
értékes összetevőit - állította a szakember. A közös főzéssel összekötött előadáson nagyon sok 
kóstolási lehetőség adódott. Többek között a kelkáposzta fasírt, mely osztatlan sikert aratott; 
sütőtök krémleves pirított sütőtökmaggal; avokádó krém és bodza-áfonya lekvár reform 
magos kenyérrel, desszertnek pedig gesztenye tortát kaptak az érdeklődők. 
 
Kuzma Péter táncpedagógus Ezért jó táncolni! címmel fergeteges gyakorlati táncórát tartott a 
jelenlévőknek. A zenére való önfeledt mozgás nemcsak a hangulatunkat javítja, hanem az 
egészségre és a szépségre egyaránt hatással van. Így aztán egytől egyig sikerült az elméleti 
alapok meghallgatása után a táncparkettre csábítania mindenkit. Táncoltak: merengue-t, 
keringőt, rumbát. A csillogó tekintetek és az önfeledt táncok után mindenki egy boldog 
mosollyal az arcán köszönte meg a nemzetközileg is elismert szakember előadását. 

Irány a kiskert! - Egészséges alapanyagok a kertből – Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök  
tartott előadást a program résztvevőinek előadásával. Az otthoni termesztéstől a tárolásig és 
főzésig mindent elmondott a konyha nélkülözhetetlen fűszernövényeiről és zöldségeiről. 
Hasznos és fontos tippeket adott a helyes kiskert kialakításához, a védekezés különböző 
módszereihez. Természetesen a leghatékonyabb tanulási módszert a próbálkozás és a saját 
hibák képezik, amitől persze nem kell elkeseredni és feladni egy-egy újdonság kipróbálását, 
állította a szakember. 

Életem gardróbja. Csinosnak, divatosnak lenni olcsón….tippek és ötletek volt az elnevezése a 
következő foglalkozásnak. Tánczos Mónika stíluskommunikátor, a „Pink Nekem” divatszalon 
tulajdonosa vetített képes dívatörténeti előadása után a klubok női tagjaiból összeálló 
„manöken” csoport fergeteges divatbemutatót tartott a férfi résztvevők legnagyobb örömére. 
Igazán felemelő pillanat volt ahogyan „kinyíltak” és felszabadultan vonultak az alkalmi 
kifutón. Az előadó olyan hölgyeket választott, ahol minden méret és alkat felvonulhatott. Így 
mindenki olyan tanácsokkal lett gazdagabb, amit már a következő foglakozáson a ruhatárából 
tudott alkalmazni. 
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„Szépüljünk a kamrából” címmel Bertáné Hajdú Katalin kozmetikus a Levendula kozmetikai 
szalon vezetője tartott interaktív foglalkozást. A jelenlévők szó szerint a saját bőrükön 
tapasztalhatták meg egy-egy jól bevált recept jótékony hatását, melyet természetesen 
mindenki otthon a saját kamrájából el is tud készíteni. A résztvevők nagyon nyitottak voltak a 
számukra újdonság erejével alkalmazható házi készítésű kozmetikumokra. Erre az előadásra 
igazán helytálló volt a cím: Szépüljünk a kamrából! Recept összeállítást kaptak 
bőrradírozáshoz, arcpakoláshoz, hidratáláshoz is. 

A Szűrővizsgálat életet menthet, volt a következő téma. Rövid elméleti ismertetés után minden 
jelenlévőnek megmérték a vérnyomását, vércukor illetve koleszterin szintet ellenőriztek, majd 
lehetőség volt az egészséges testzsír szint megállapítására. Mindenki „megnyugodva” 
indulhatott haza, mert kirívó esetet senkinél nem mutattak a mérések. A vizsgálatokat végző 
szakemberek sok olyan hasznos tanáccsal látták el a résztvevőket, amelyekkel az esetlegesen 
magasabb értékeket még vissza lehet szorítani, illetve ezek betartásával kordában tartani. 

 

 
Kreativitásukat, kézügyességüket a „Csináld magad otthon!” foglalkozáson fejleszthették 
tovább Nyakas Krisztina segítségével, aki a papírfonás rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. A 
technika elsajátításának sikerét jól példázza, hogy a záró vetélkedőn az asztali díszek már e 
technikákkal (papírfonás) készültek. 

Okos telefon - okos nagyi! A digitális kompetenciafejlesztést Kereki Judit útmutatásaival 
tanulhatták meg a jelenlévők. Az idősebb korosztálytól kissé távol álló okos telefonok tudatos 
és helyes használatának elsajátítása volt a cél. Megismerhettek olyan alkalmazásokat, 
melyeket, ha letöltenek telefonjaikra, megkönnyíthetik a mindennapi teendőiket (számlák 
fizetése, online vásárlás, bankolás, stb.) 
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A Játszunk együtt vetélkedőn számot adhattak az elmúlt 12 hónap előadásaiból készült 
kérdésekre szűkebb környezetünk, lakóhelyünk értékeinek ismereteiből, puzzle-t raktak ki az 
előadók képeiből, keresztrejtvényt fejthettek, majd Activity-t játszottak különböző tréfás 
közmondásokból. 

 
Az eredményhirdetéskor az első három helyezett csapat értékes könyveket vihetett haza, 
melyek kapcsolódtak az előadások témájához. 

Rövidtávon egy kis közösség szerveződött az előadások alkalmával, elmondhatjuk, hogy 
várták minden hónapban a következő ”lépést”. 

Hosszú távon életminőségbeli javulást eredményezhet a tanultak alkalmazása. 

 

Szekeresné Farkas Matild 
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TÁBOROZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!  
 

A Táborozzunk a könyvtárban!  Olvasótábor az „Egy könyvtárnyi élmény – tudástranszfer a 
XXI. században a tanulás eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében 
valósulhatott meg. Hátrányos helyzetű családok gyermekei számára hirdettük meg ötnapos 
programunkat. Célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak 
foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem 
formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg 
számukra. 
A pályázat feltételeinek megfelelően a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolával kötött 
megállapodás szerint elsősorban az iskola diákjai vehettek részt a programon. A tábor célja, 
hogy a foglalkozásokkal fejlessze az anyanyelvi kommunikáció, szövegelemzés és - értés 
képességét, az önismeret és a kreatív gondolkodás képességét, az empátia, az emocionális, 
társas kompetenciát, továbbá a kommunikációs kultúrát és a digitális kompetenciát. Az 
együttműködési készség fejlesztése is feladatunk, valamint hogy támogassuk a nevelési-
oktatási intézmények tanulóinak foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret-és 
tudásgyarapítását.  
A tábor fő helyszíne a József Attila Városi Tagkönyvtár gyermekrészlege volt. Kezdésként 
ismerkedős játékokat és feladatokat kaptak a diákok, majd Óváriné Kalamár Judit 
drámapedagógus anyanyelvi játékokat játszott a gyerekekkel. „Csak az ember olvas” 
szövegfeldolgozó foglalkozásunkon több kortárs író elbeszélésével ismerkedhettek, majd „Mit 
visz a hajó? – játékkal a délelőtt befejeződött. A „Zalaegerszegi Kincskereső” játék 
megszervezésében és lebonyolításában partnerünk volt a Zalaegerszegi Tourinform Iroda. A 
következő nap állatos verseket válogattak a fiatalok. Rövid tanulás után mindenki előadta, 
felolvasta az általa kiválasztott verset, majd beszélgettünk a versekről. A „legszebben 
mondtad versedet” verseny legeredményesebb diákjai könyvjutalomban részesültek. A versek 
sok motiváltságot adtak a következő kavicsrajzos feladathoz. A Falumúzeum rengeteg 
érdekességet tartogatott a gyerekek számára, a múzeum munkatársa, Szépe Ágnes felhívta a 
jelenlévők figyelmét nagyon sok érdekes tárgyra, amelyet ma már kevesen ismernek még a 
felnőttek közül is. A szerdai nap „Tudorka”-val és rejtvényekkel kezdődött, majd megérkezett 
író vendégünk, Harcos Bálint. Boszorkánycica című verses meséjével készült a gyerekeknek, 
interaktív előadásával nagyon jó hangulatot teremtett, igazi író-olvasó találkozó részesei 
lehettünk. 
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A Gébárti-tóhoz bérelt autóbusszal érkezett a csapat, először a Gébárti Kézművesek Házát 
tekintették meg, Pózvai Andrea népművelő kalauzolásával, majd a tópart következett. A 
kirándulás nagyon jól sikerült.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A következő napon magyarázó szövegek feldolgozásával foglalkoztak a tábor résztvevői, a 
kapott könyvek és munkafüzetek megkönnyítették a közös munkát. A „Nyári rét meséi” 
címmel Csiszár-Kalmár Annamária meseterapeuta hozta el saját meséjét rétekről és mezőkről, 
majd a gyerekekkel beszélgettek a történetről, végül illusztrációt készítettek a meséhez, illetve 
játék következett az elkészült mobil pillangókkal. A Városi Ifjúsági és Sportcentrumban 
futottak, fociztak, fogócskáztak, labdáztak a táborosok. Jaó, a kaméleon című mesét hallhatták 
a gyerekek, papírszínházi előadás formájában az utolsó napon. Guriga állatok készültek a 
kézműves foglalkozáson. A tábor zárásaként montázsok rajzolása következett a tábori 
élményekből.  

Horváthné Jóna Mária 
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KÖNYVTÁR-NET TÁBOR 
 
 
A tábor az „Egy könyvtárnyi élmény – tudástranszfer a XXI. században a tanulás 
eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében valósulhatott meg.  
A pályázat feltételeinek megfelelően a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolával kötött 
megállapodás szerint elsősorban az iskola diákjai vehettek részt a programon. Olyan 10-14 
éves diákok jelentkezését vártuk, akik a nyáron is szívesen foglalkoznak az informatikával.  
A tábor célja, hogy a foglalkozásokkal fejlessze az információs és kommunikációs kultúrát, a 
digitális kompetenciát, támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak foglalkozáson 
kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret-és tudásgyarapítását. A formális oktatást támogató és 
kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és 
képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában és egyéb 
képességeik erősítésében. 
A tábor helyszíne a könyvtár olvasótermében volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A digitális világban való eligazodást legjobban talán az információkereső feladatok elérési 
útvonalának megtanulásával illetve megoldásával ismerhették meg a diákok az első napon. 
A könyvtári weblapok megismertetése, a dokumentumkeresés a kiemelt feladatok közé 
tartozott. A hagyományos információhordozók mellett a résztvevők megismerkedtek a 
digitális világ legújabb alkalmazásaival, illetve elmélyíthették a mindennap használt 
informatikai programokkal kapcsolatos ismereteiket. Egyénileg és csoportokban is dolgoztunk 
a további napokon. Megkezdődött a Power Point programban a munka, majd zenei és 
játékprogramok illeszkedtek a munkánkba. A hét második felébe a központi témánknak a 
fotózást helyeztük, melyet a kőszegi kirándulás indított el, ahol nagyon sok fotót készítettünk. 
Pénteken online képszerkesztő programok használatával ismerkedtek a résztvevők. A 
Könyvtár-Net tábor „A tábor kiváló informatikusa” elnevezésű versennyel fejeződött be. A 
legjobban teljesítő gyerekek könyvjutalomban részesültek, s ők lettek a tábor kiváló 
informatikusai cím elnyerői.  
 

 
Horváthné Jóna Mária 
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BENEDEK ELEK MESÉI 
 

A 43. Mesemondó versenyt Benedek Elek tiszteletére, születésének 160., halálának 90. 
évfordulója alkalmából rendeztük meg 2019. november 30-án a József Attila Városi 
Tagkönyvtárban.  
A hagyományoknak megfelelően a városi és városkörnyéki iskolák 1-4. osztályos tanulóit 
vártuk a versenyre. A négy évfolyamon együttesen 9 városi iskola 36 kisdiákja, és 5 
városkörnyéki iskola 15 tanulója vetélkedett egymással a szép mesemondásban. 
 
A felkészülést segítendő ajánló listát készítettünk külön az 1-2., és a 3-4. osztályosoknak 
javasolt mesékkel. Igyekeztünk olyan Benedek Elek-meséket válogatni, amelyek kevésbé 
ismertek a gyerekek számára. A listát jóval a verseny előtt kiküldtük az iskolákba, és a 
könyvtár honlapján is elérhető volt az érdeklődők számára. 
 
A megnyitó színvonaláról az Izsák Imre Általános Iskola 3. és 4. évfolyamának tanulói 
gondoskodtak, akik a HÁZASODIK A DARU című mesét állították színpadra nagy sikerrel. 
Gál Edina és Csiszár-Horváth Anett pedagógusok készítették fel őket. A versenyt hivatalosan 
Herkliné Ebedli Gyöngyi, az Izsák Imre Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. 
 

 
 
A pedagógusokból, óvónőkből, könyvtárosokból álló zsűri és a nagyszámú közönség előtt 
zajló verseny győztesei oklevelet és egy gyönyörű könyvet kaptak jutalmul, a többi 
mesemondó emléklapot és egy kis noteszt vihetett haza.   
Minden évfolyamon a közönség is szavazhatott a legjobban tetsző mesére. A közönségdíjasok 
többnyire a helyezettek közül kerültek ki, ami azt jelenti, hogy a közönség egyetértett a zsűri 
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döntésével. Azok a kis mesemondók, akik sem helyezettek, sem közönségdíjasok nem lettek, 
de a zsűri jutalomra érdemesnek találta őket, különdíjat kaptak. 
 

 
 
A versengésben nemcsak azok a gyermekek vesznek részt, akik a városi versenyre eljutnak, 
hanem ennél sokkal többen: az iskolák általában házi versenyt rendeznek, hogy kiderüljön, ki 
a legszebben mesét mondó kisdiák, aki képviselheti az iskoláját. 
 
A verseny témája minden évben más: van, amikor valamilyen évfordulóhoz kötődik, van, 
amikor éppen aktuális téma kerül terítékre, de olyan is előfordult, hogy közkívánatra 
határoztuk meg a verseny témáját (pl. Adventi mesék), és kerestük meg a hozzá illő meséket. 
A témákhoz bőséges meseajánló listát állítunk össze, hogy addig is minél több mesével 
ismerkedjenek a gyerekek, amíg kiválasztják a nekik legjobban tetszőt, amit majd meg is 
tanulnak. 
A mesék hallgatása, önálló olvasása, előadása egyaránt hozzájárul a gyerekek olvasóvá 
válásához. 
 

 
Jagasicsné Bogatin Mária 
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KÖNYVFUTÁR A NAGYKANIZSAI HALIS ISTVÁN VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

A szolgáltatás, amit 2018-ban útjára indítottunk, nem újkeletű ötlet, hiszen országos szinten 
több könyvtár is próbálkozott, vagy tart fenn hasonló szolgáltatást. Könyvtárunkban azután 
merült fel ennek a szolgáltatásnak a bevezetése, hogy egy régi olvasónk idős korba lépett és 
személyesen már nem tudott bejönni a könyvtárba, így elesett a könyvtár szolgáltatásaitól. 
A Könyvfutár olyan emberekre gondolva jött létre, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak 
a könyvtárba bejönni, korlátozva vannak fizikailag. Számukra a könyvtáros az otthonukba 
viszi a kért könyveket havonta egyszer. A szolgáltatást az indulásakor szórólapokon, a 
honlapunkon, Facebook oldalunkon hirdettük meg, emellett a helyi sajtó és TV is beszámolt 
róla. Fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi olvasóink is részt vehessenek ebben a 
szolgáltatásban valamilyen formában. Akár önkéntes könyvfutárként, akár új könyvtári tag 
ajánlásában, akinek szüksége lehet erre a szolgáltatásra. Eddig csak egy olvasónk tud 
tevékenyen részt venni, aki idős szomszédjának hordja haza a könyveket. Akik igénybe 
veszik a Könyvfutárt, általában testi vagy lelki sérültek, közösségi életet alig vagy egyáltalán 
nem élnek. Számukra már az is hatalmas előrelépés, hogy elfogadták a könyvtáros személyét 
és nyitottak a könyvek és a könyvtár felé. 
Az indulás évében, 2018-ban 6 fő vett részt a szolgáltatásban, és 267 dokumentumot juttatunk 
el hozzájuk. 2019-ben a számuk 10-re emelkedett, és 405 könyvet kölcsönöztek. Az állandó 
használóink mellett a szolgáltatást egyedi alkalmakkor is igénybe lehet venni. Több olyan 
olvasónk is volt már, aki műtét vagy baleset miatt kérte a szolgáltatást, hogy addig is tudjon 
olvasni, amíg otthon lábadozik. A program indulása óta az egyik legfontosabb partnerünk a 
Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete. Folyamatosan reklámozzák a 
Könyvfutárt és tagtársaik közül többen is a szolgáltatás használói lettek. A jövőbeni terveink 
között szerepel, hogy minél több iskolai közösségi szolgálatos fiatalt bevonjunk a programba. 
A szociális érzékenyítés mellett fontos élettapasztalatokat is átadhatunk nekik, miközben egy 
jó ügyben segédkeznek. 
A célközönség nehezen megszólítható és zárkózott, de akik részt vesznek benne, nagyon 
hálásak érte. Nem lehet úgy eljönni tőlük, hogy az ember ne fogadja el azt a kávét, sütit, 
amivel várnak, amivel kifejezik, hogy fontos nekik a könyvek, a jelenlétünk. A könyvtári 
feladataink mellett egyfajta szociális funkciót is be kell tölteni. Sokszor a könyvek mellett a 
legfontosabb, hogy eltölthessenek velünk egy kis időt, és egy jót beszélgessünk. A lehetőség 
mindenki számára nyitott és ingyenes. A legfontosabb üzenet, hogy vegyük észre az 
embertársainkat, használjuk a könyvtárat közösen. Tegyük mindenki számára elérhetővé! 
Minden könyvtárat, könyvtárost arra buzdítok, hogy próbáljanak meg hasonló programokat 
létrehozni. Sok olyan embertársunk van, akik szívesen igénybe vennék a szolgáltatásainkat, 
de egyszerűen fizikailag nem képesek erre. 
Legyünk egy közösség a könyvtár falain kívül is! 

                            Benke Dániel 
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VERŐFÉNYES ŐSZI SZAKMAI KIRÁNDULÁS 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2019. szeptember 16-án Tapolcára és Sümegre szervezte 
őszi szakmai kirándulását. 

Buszunk Nagykanizsáról indult, majd Zalaegerszeg, Keszthely érintésével csatlakoztak 
hozzánk az egyesület tagjai. Már a buszban vidám hangulat alakult ki, Nitsch Erzsébet játékos 
kvízzel készült, melyet a Tapolcára vezető úton kellett kitölteni a könyvtárosoknak.  

Első állomásunk a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Muzeális Gyűjteménybe vezetett, ahol 
az intézmény igazgatója Dr. Décsey Sándor igazgató kalauzolt végig az ötszintes épületen, 
ahol a múzeum és könyvtár gyűjteményei találhatók. Igazgató úr kellő humorral ismertette az 
épület felépítését, működését, szolgáltatásaikat, nehézségeiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A délutánba nyúlva bejártuk Tapolca fontosabb nevezetességeit, majd a szabadprogram 
keretein belül megpihentünk egy kávéra, fagyira a tapolcai Malomtó körül. 

Ismét útra keltünk, az úticél Sümeg volt, ahol a lelkes helyi könyvtárosok örömmel fogadtak 
bennünket. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ Könyvtár és Emlékház aznap nem 
fogadott látogatókat, de részünkre a helyi könyvtárosok biztosították a látogatást, mert 
szakmai kirándulás céljából ritkán keresik fel őket. Ezután elkalauzoltak bennünket a 
Kisfaludy Sándor Emlékházhoz, ahol részletes ismertetést kaptunk a ház történetéről, az 
aktuális és rendszeres kiállításokról. 

Kicsit elfáradva, de a csapat fele célba vette a Sümegi vár megtekintését, a többiek sétára 
indultak, majd a vár tövében található étterem kertjében fogyasztottuk el közös vacsoránkat. 

25 
 



TUDÓSÍTÁS 

A buszban hazafelé kihirdettük a kvíz eredményét, a legeredményesebbek apró jutalomban 
részesültek. 

 

Az időjárás nekünk kedvezett, a nyárias meleg és a jó hangulat nagyon jól esett mindenkinek. 
Napunk kellemesen telt, élményekben gazdagodva tértünk haza. 

Köszönöm a vezetőségi tagoknak a lelkes szervezést és a szuper csapatmunkát :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bognár Csilla 
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AZ ÉN KÖNYVTÁRAM 
 
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” kiemelt uniós projekt keretében 2017. 
február 1-jétől működő Az én könyvtáram program megvalósítása 2020. január 31-én 
befejeződött.  
Megvalósultak a tervezett közvéleménykutatások és felmérések, kidolgozásra kerültek a 
módszertani ajánlások. A fejlesztések keretében létrejött országos szaktanácsadói hálózat 
elvégezte feladatait. 
Fejlesztésre és megyénként 4-6 helyszínen kipróbálásra került 90 tanulást támogató könyvtári 
mintaprogram. Zala megyében 4 helyszínen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Lentiben, 
Sármelléken történtek meg a kipróbálások. Gyapay Vera, a Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársa a Digitális történetmesélés tabletek segítségével elnevezésű 
mintaprogramot próbálta ki. A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban Szabóné 
Buzsics Eszter tartotta meg az öko-olvasótábor programot. A Lenti Városi Könyvtárban a 
Könyvsúgó foglalkozás került bemutatásra Baksa Melinda közreműködésével. Sármelléken, a 
könyvtári szolgáltatóhelyen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, 
Horváthné Jóna Mária mutatta be a az Iskolára hangoló című mintaprogramot. A zalai 
fejlesztő könyvtárosok is kitettek magukért. Tóth Renáta (DFMVK) két mintaprogram 
kidolgozásában is részt vett, a Betűspagetti és az Időutazó programokban. Jasztrab Istvánné és 
Sámson Bernadett (DFMVK) a Netikett, avagy a hálózat csapdájában foglalkozás 
fejlesztésében vállaltak szerepet. Czupi Gyula (HIVK) Az Azolo vírus terjesztése, Kardos 
Ferenc (HIVK) az Itt-Hon olvasótábor programokat dolgozták ki. Szabóné Mikla Éva és 
Verebélyi Judit (FGYVK) az eLigazodás az életben mintaprogramot fejlesztették. 2019-ben a 
mintaprogramok aktív használata is megkezdődött, 110 településen 6449 diák vett részt ilyen 
foglalkozásokon. A tervezett 50-hez képest az új módszertan alkalmazását 117 intézmény 
vállalta, így 2023-ig közel 700 mintaprogram valósulhat meg ezekben a könyvtárakban. 
Az elkészült tanulmányokat és mintaprogramokat 8 kötetes módszertani sorozat foglalta 
össze. A pedagógusok számára megjelent az Együtt az olvasóvá nevelésért című kiadvány 10 
ezer példányban. 
A 4 akkreditált képzésen 444 könyvtáros és közgyűjteményi szakember szerzett új 
ismereteket, melyhez egy új, a projekt keretében létrehozott képzési portál nyújtott hátteret. A 
tervezett 88 szakmai rendezvényt meghaladva 106 program valósulhatott meg, minden 
megyében legalább 3 eseménnyel. 
A 2019 őszén lebonyolított könyvtár-és olvasásnépszerűsítő kampány elsősorban online 
felületeken hozott a várakozást meghaladó értékeket. A kampányban megfogalmazott 
üzenetek: „Ahány könyv, annyi élmény”, „A te programod”, „Könyvtár, ami összeköt”, 
illetve „A jövő a könyvtárban kezdődik!”. 
 
 

Dóráné Mészáros Anikó 
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÉS INTERNET FIESTA 
                 - AVAGY KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA 

 
Idén is megrendezésre kerül a Digitális Témahét, melynek időpontja 2020. március 23. - 
2020. március 27. Ez az időpont szinte egybeesik a könyvtárakat közvetlenül érintő Internet 
Fiesta időpontjával (2020. március 19. - 2020. március 26.), melyet Okos városok - okos 
könyvtárak címmel hirdettek meg. A könyvtárak tevékenységük alapján mindkét projektbe be 
tudnak kapcsolódni. 
 
A Témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a koordinációs feladatokat a 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) végzi. A Témahetet elsősorban iskolák 
számára gondolták ki, a résztvevő iskolák a Digitális Témahét keretében mini projekteket 
valósítanak meg, melyekben fontos szerepet játszik a digitális technológia. Az iskolák 
regisztrálják magukat a Digitális témahét honlapján (https://digitalistemahet.hu/) és ezt 
követően megjelennek a programtérképen, miképpen a partnerek is.  A Digitális Témahét 
nemcsak iskolák számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, hanem a könyvtárak, mint 
partnerek is kapcsolódhatnak a Digitális Témahét programsorozathoz. 
 
Az idei tanévben a Digitális Témahét kiemelt szempontjai: 

• a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- és mérnöki 
tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése; 

• a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése; 
• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása; 
• a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése; 
• a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása; 
• a digitális biztonság a mindennapi pénzügyeinkben; 
• az intézményen belül a pedagógusok közötti együttműködés élénkítése; 
• a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztése olyan kollégákra, akik még nem 

ismerik; 
• a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a közgyűjtemények digitális 

tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenése. 
A könyvtárak szinte valamennyi kiemelt szemponthoz csatlakozni tudnak! 

Partnerként csatlakozni egy egyszerű regisztráció nyomán lehet, a www.digitalistemahet.hu, 
Partnerek oldalán. (https://digitalistemahet.hu/regisztracio/partner) 
Regisztráció után a felületen programokat ajánlhatunk az iskolák, pedagógusok számára és 
azokat a Témahét szervezői több fórumon és a közösségi médiában is népszerűsítik. 
A regisztrációs felület kitöltésével aktiválódik a jelentkezés, és kikerül a szervezet, cég, 
intézmény a Digitális Témahét Programtérképére. 
 
A Témahétre való felkészülést a Tudásbázisban elérhető kész mintaprojekt-csomagok és 
számtalan pedagógiai segédlet segíti. 

A tudásbázis mintaprojektjei között lehetőségünk van célcsoportra, évfolyamra, tartalmi 
elemekre szűkíteni. További keresési lehetőséget biztosít a szabadszavas keresés és a 
tantárgyak szerinti szűkítési lehetőség. 
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Ma már rangnak számít fent lenni a Digitális Témahét térképén. Az öt év alatt határon túlra is 
eljutott a Digitális Témahét és kirajzolódtak a hagyományosan aktív és inaktív térségek. Az 
elmúlt években mindig készült egy útiterv (roadmap), amely az ajánlott állomásokat és 
ezekhez néhány bevált alkalmazást tartalmaz. Tekintettel arra, hogy az alkalmazások világa 
változik, évente készül egy új roadmap. Íme a 2020-as. 

 

Aki többet szeretne tudni a Digitális Témahétről, egy jó közösség várja a Digitális Témahét 
Tanári Fórumban a Facebookon, illetve hasznos a Digitális Témahét Youtube-csatorna, ahol 
elérhetők a korábbi webináriumok, előadások. Érdemes a Digitális Témahét facebook oldalát 
is látogatni a friss információk érdekében.  

Kovácsné Pacsai Edit 
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HÍREK 

KÖNYVMEGÁLLÓ A ZALA PLAZÁBAN 

2019 májusában egy új, olvasásnépszerűsítő szolgáltatást indított a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár. Az ország több pontján, a „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” szlogen 
alapján működő utcai könyvcseréldék mintájára, Tóth Renáta igazgatóhelyettes 
kezdeményezésére létrejött Zalaegerszegen a „Plaza- könyvtár”. Az ötlet pozitív visszhangra 
talált a Zala Plaza vezetőségénél, így az éppen felújítás alatt álló épületben a kivitelezők a 
bevásárlóközpont arculatához illő, igényes helyet alakítottak ki a szolgáltatás beindításához. 

 

A koncepció lényege, hogy mindenki számára ingyen elérhető olvasási lehetőséget 
biztosítsunk. Innen bárki elviheti a neki tetsző könyvet. Ha elolvasta, vagy visszahozza és visz 
egy újabb olvasnivalót, vagy akár meg is tarthatja, ha tetszett neki. De lehetőséget nyújt arra 
is - és mi nagyon szívesen fogadjuk az adományokat - hogy az otthon feleslegessé vált 
könyveket itt bátran elhelyezhetik. 

A könyvespolc kínálatát a könyvtár állományából kivont könyvekből és folyóiratokból 
alakítottuk ki - és szükség szerint bővítjük - figyelve arra, hogy csak jó állapotban lévő 
dokumentumok kerülhessenek ide. Számunkra fontos volt az a cél is, hogy ezek a könyvek, 
melyeket a könyvtárban már nincs lehetőségünk raktározni, továbbra is jó célt szolgáljanak. 
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Annak ellenére, hogy városunkban már régóta működik egy bibliofülke, a szerencsés 
helyszínválasztásnak köszönhetően az emberek hamar rátaláltak a könyvmegállónkra. 
Kezdetben gyorsan fogytak a könyvek, és csak általunk gyarapodtak, így folyamatosan 
pótolnunk kellett a hiányt. Természetesen ez sem szegte kedvünket, mivel úgy gondoltuk, ha 
ezeket a könyveket csak egy ember is elolvasta, mi már elértük a célunkat.   
 
Egy-két hónap elteltével megváltozott a helyzet. Egyre többen látogatták már a 
könyvespolcunkat, és egyre több könyvadomány érkezett. Szerencsére sokan vannak azok a 
könyvbarátok, akik nem a régi, poros könyveiktől akarnak itt megszabadulni, ezért gyakran 
érkeznek ide új, egyszer elolvasott művek is. Előfordul, hogy a könyvtárba is hoznak 
adományokat azzal a céllal, hogy a plaza-könyvtárba szánják. 
Lelkes szülőknek köszönhetően itt cserélnek gazdák az iskolai gyakorló feladatlapok, 
feladatgyűjtemények, kötelező olvasmányok, elemzések is. 
 
Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a szolgáltatással kapcsolatban. Sokszor találkozunk a 
helyszínen a könyvek között válogató felnőttekkel, a polc előtt térdeplő, lapozgató 
gyerekekkel. Különösen nagy öröm számunkra, ha kamaszokkal futunk össze a 
könyvmegállóban, és tény, az ifjúsági könyvek mindig gazdára találnak.  
 
Bár könyvmegállónk elérte célját, és valóban a könyvek cseréjének helyszínévé vált, Varga 
Ibolya kolléganőnk folyamatosan figyelemmel kíséri a plaza-könyvtár működését, rendezi, 
bővíti a kínálatot. Továbbra is fontos szempont, hogy elhasználódott, koszos vagy szakadt 
könyv soha ne legyen a polcon, Itt mindig találhatók sikerkönyvek, szakkönyvek és 
szépirodalmi művek felnőtteknek, kamaszoknak, gyerekeknek egyaránt. Tapasztalataink 
szerint a népszerűségi listát a gyermekkönyvek és a folyóiratok vezetik, de van, aki azért jár 
ide rendszeresen, mert rég elfeledett olvasmányait keresi.  

Németh Anikó 
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A NÉPMESE NAPJA A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁRBAN 

Hagyományainkhoz híven a Népmese Napja alkalmából, amely egyben Benedek Elek 160. 
születésnapja is volt, felolvasónapot tartottunk, 2019. szeptember 30-án. A könyvtárban a 14. 
Népmese Napját ünnepélyes keretek között Kereki Judit, az olvasószolgálat vezetője és 
Szakácsné Szentgróti Ágota,  a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal óvodai szakreferense 
nyitotta meg. A megnyitó vendége Laposa Julcsi, Junior Príma Díjas népzenész volt. 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

A foglalkozás keretében a gyerekek megismerkedhettek különféle hangszerekkel, 
népdalokkal, s a közös éneklés vidám, jó hangulatot eredményezett. A felolvasónap 
folytatódott a mesék felolvasásával, amelyek királylányokról és királyfiakról szóltak. Az 
óvodások és az általános iskolások új mesék megismerésével gazdagodva és emléklappal 
távozhattak a könyvtári programról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Horváthné Jóna Mária 
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NÉVADÓ ÜNNEPSÉG A CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRBAN 
 

Herkliné Ebedli Gyöngyi településrészi képviselő, intézményvezető kezdeményezésére a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Csácsbozsoki Fiókkönyvtára felvette Gábriel József 
festőművész nevét, aki sokáig élt és alkotott Csácsban. A névadóra a 2015-ben elhunyt festő 
születésnapján, május 23-án került sor. Ezt követően a könyvtár Gábriel József Könyvtár és 
Művészeti Műhelyként működik tovább. 
A névadóünnepség részeként a földszinti galériában egy kamara-kiállítás nyílt, melyet a 
festőművész barátja, Nádaskay Zoltán grafikus, a művészeti műhely tanára nyitott meg. 
Felelevenítette ismeretségük húsz esztendejét, valamint pályafutásának főbb állomásait.  
Képei hónapok, évek alatt lassan, de annál nagyobb alapossággal készültek el. 
 

 
A rendezvényen dr. Kostyál László művészettörténész tartott előadást Gábriel József életének 
és munkásságának egyes korszakairól, s elemezte a festőművész képeit is. Balaicz Zoltán 
ZMJV polgármestere és Kajári Attila a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója 
üdvözölte ünnepi beszédében a jelenlévőket, és kiemelte a kultúra fontosságát a mai 
generációk életében. Kiss Gábor a DFMVK igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a könyvtár 
nagy örömmel együttműködik az egy épületben lévő oktatási-nevelési intézményekkel 
(óvoda, iskola) a gyerekek széleskörű kulturális nevelésének megvalósításaként. Herkliné 
Ebedli Gyöngyi intézményvezető pedig az ötlet kipattanásáról mesélt személyes 
hangvételben. Janice Gábriel, az elhunyt festőművész özvegye megtisztelte jelenlétével a 
névadó ünnepséget, melynek részeként emléksarkot is avattak. Itt helyezték el a művész 
három festményét, amit a településrészi önkormányzat megvásárolt, valamint festőállványát, 
asztalát, székét, ecseteit, olajfestékeit. A művész személyes tárgyait felesége felajánlotta az 
emléksarok berendezésére. A könyvtárat és az emléksarkot az ünnepség végén Furján Gellért 
atya megáldotta. 
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2019. május 03-án Városi Harry Potter Versenyt szerveztünk.  A Gábriel József Könyvtár és 
Gál Edina, az iskola intézményvezető-helyettese szervezésében invitáltuk a gyerekeket, hogy 
kiderüljön, ki a legjobb mágiatörténeti, átváltozástani, a sötét varázslatok, varázsigék vagy 
jóslástani kérdésekben. Maga az iskola is labirintussá változott: a szintek, a lépcsőfordulók, a 
galériák, a folyosószigetek, a könyvtár előtt berendezett ódon fotellel, sejtelmes világítással 
hívogató Harry Potter sarok, a padláson található jósda. A versenyre hat iskolából (Petőfi, 
Dózsa, Zrínyi, Landorhegyi, Liszt, Kölcsey) tíz csapat érkezett, a csapatok kreatív feladatot 
mutattak be, majd interaktív játékokban vettek részt. A legjobbak értékes jutalomban 
részesültek.  

 

 

 

Csaplár-Nagy Franciska 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
A DFMVK APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
Danny Bain amerikai származású mesemondó volt a vendég 2019. október 2-án a DFMVK 
Apáczai Csere János Tagkönyvtárában. Danny Bain az Amerikai Egyesült Államokban 
született, majd Afrikában tanult, 9 éve él Magyarországon; egy igen különleges hangszeren 
mesél a gyerekeknek. Danny meséi és jellegzetes stílusa az afrikai zenei hagyományokra 
épülnek, tradicionális és saját népmeséket ötvöz fülbemászó rigmusokkal egy balafon 
kíséretében. A balafon ütőkkel megszólaltatott afrikai hangszer, fából készült hangkeltő 
testekkel és azokhoz hangolt kivájt lopótök rezonátorokkal. A programon részt vettek a 
Csillagközi Óvoda óvodásai és az Eötvös iskola harmadik osztályos tanulói, akik a műsor 
végén kipróbálhatták a különleges afrikai hangszert is. 

 
 

Az Országos Könyvtári Napok programsorozaton belül vendégünk volt  Zakály Viktória 
írónő, aki az ez évben megjelenő Szikra c. új kötetét mutatta be. A találkozóra október 4-én 
pénteken a kora esti órákban került sor. Hangulatos rendezvény volt, közel 30 résztvevővel. 
Az írónővel a tagkönyvtár csoportvezetője beszélgetett. Megtudhattuk, hogy mi ihlette arra az 
írónőt, hogy megírja az új könyvét, valamint mesélt még az eddig megjelent könyveinek 
részleteiről. 
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Az Országos Könyvtári Napok programsorozat záró napján, október 6-án, vasárnap délelőtt a 
Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk kedves olvasóinkat, látogatóinkat. 
Többféle programmal készültünk. Lehetőség volt játékos formában a kedvezményes 
könyvtári tagság érvényesítésére és az állományunkból kivont könyvek akciós vásárlására is. 
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Ezen a napon 10 órai kezdettel került sor - második alkalommal - az Iskolaközi vetélkedő 
lebonyolítására könyvtárunkban. A vetélkedőn az alábbi zalaegerszegi általános iskolák 
diákjai vettek részt és próbálták megfejteni a játékmester, Kocsis Tamás kérdéseit. 

• Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
• Liszt Ferenc Általános Iskola 
• Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
• Petőfi Sándor Általános Iskola  

Az első helyezést a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium csapata 
nyerte meg. Az elismeréseket és az ajándékokat Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Jasztrab Istvánné, az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 
vezetője adta át. 

 

 

 

Az oklevelek, emléklapok átadása előtt került sor az olvasóink által ajánlott legnépszerűbb 
könyvek sorsolására. Mintegy hatvan darab ajánlás érkezett, amelyből többfordulós szavazás 
útján kerül majd ki a legnépszerűbb.  

 

Jasztrab Istvánné 
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ISMERKEDÉS A 3D NYOMTATÓVAL 
 

A Digitális Jólét Program keretén belül 2019. október 14. és október 29. között egy új 
technikai eszköz, a 3D nyomtató használatának bemutatására került sor az Apáczai Csere 
János Tagkönyvtárban.  A 3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós tárgyak 
alkotására képes eszköz, vékony rétegek lerakásával készít tárgyakat. Egy modell 
kinyomtatása néhány perctől néhány óráig tart az alkalmazott módszer, valamint a test 
méretétől és bonyolultságától függően. 
 
 

    
 
 
A 3D nyomtatás egyike a 21. század forradalmian új technológiáinak. Ezzel a technikával 
ismerkedhettek meg a könyvtár olvasói, az Eötvös József Általános Iskola 3.b. és 3.c. 
osztályos tanulói, a Bocföldei Körzeti Általános Iskola 4. osztályos tanulói, a Csány László 
Szakgimnázium 9. osztályos diákjai, a Nemzeti Művelődési Intézet képzésén résztvevő 
hallgatók és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai. A rövid idő alatt közel 200 fő 
tekintette meg a nyomtató működését. Köszönet a szervezőknek, hogy megismerhettük ezt a 
remek technológiát! 
 
 

   
  

 
Jasztrab Istvánné 
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NETCLUB – INTERNETHASZNÁLATI MŰHELYFOGLALKOZÁS 

Az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban 2018-ban az EFOP-3.7.3-16 „Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” elnevezésű pályázat részeként indult 
Műhelyfoglalkozás címmel egy számítógép-internethasználat tanfolyam azok számára, akik 
nem rendelkeztek megfelelő szintű digitális kompetenciával és fejleszteni kívánták ezirányú 
ismereteiket. Azóta is rendszeresen és folyamatosan szervezünk ilyen jellegű képzéseket. 
2019-ben a foglalkozásokon résztvevők között igény merült fel a folytatásra, a rendszeres 
találkozókra, az addig tanultak gyakorlására, elmélyítésére. Kérésre elindítottuk 2019. 
májusában a Netclub programot, melynek keretében lehetőséget biztosítunk az internet 
foglalkozások utáni „továbbképzésre”, az egyéni tapasztalatok, kérdések megbeszélésére. A 
program havi egy alkalommal valósul meg, minden hónap harmadik hétfőjén 8:30-10:30 
óráig. Ezeken a napokon mindig más téma került a fókuszpontba, pl. Facebook, 
felhőszolgáltatások, okostelefon használat stb. 
 
 

 

 

Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
PROGRAMOK 2019. II. FÉLÉV 

 

Magyar népmese napja 
Egy vidám hangulatú est keretében volt vendégünk Némethné Baksa Eszter, az Őrség 
mesemondója 2019. szeptember 24-én. A rendezvényt Baksa Melinda könyvtáros nyitotta 
meg, majd Eszti néni vette át a szót, aki ízes beszédével, történeteivel és kedvességével hamar 
a jelenlévők szívébe lopta magát. Mesemondónk nagyrákosi életébe is bepillantást nyerhetett 
a közönség humorral fűszerezett történeteit hallgatva. Meséin keresztül különböző 
élethelyzetekbe csöppenhettünk bele: a gyereknevelés, a házasélet és a falusi közösség 
mindennapjaiba. Hallhattuk többek között az eladósorba került három lány esetét, az asszonyi 
pletykálkodás tanulságait valamint az Őrségben játszódó kútba esett lánykérés történetét. A 
minden tekintetben mesés előadást sok-sok mosolygós arc és lelkes taps kísérte, ezzel is 
jelezve, hogy méltón ünnepeltük meg a magyar népmese napját. 
 

 
 
Országos Könyvtári Napok 2019 
Tapasztalt erdőjárók és lelkes amatőrök gyűltek össze könyvtárunk olvasótermébe, hogy 
meghallgathassák vendégünk, Magai Beáta gomba-szakellenőr előadását 2019. október 1-én. 
A rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében jött létre, nem titkolt célja - amely 
összecseng a hét mottójával: „Könyvtárak az emberért, felelősségünk a Földért” - pedig a 
környezettudatosság erősítése, a fenntartható fejlődés támogatása volt. „A gombák ökológiai 
szerepe napjainkban” című estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, aki bevezetőjében 
rámutatott arra, hogy Zalában mindig is fontos szerep jutott a gombáknak. Az informatív 
előadás a mikológia tudományából merítve több szempontból is ismertette ezen élőlények 
jelentőségét. Szóba került többek között a gombák élelmiszeripari felhasználása, 
gyógyszeripari hasznosítása valamint olyan érdekességek is, mint fűrészpor és gombafonalak 
vegyítése által ökobarát csomagolóanyag hozható létre. Az előadó felhívta a jelenlévők 
figyelmét arra, hogy milyen gombafajtát ne szedjünk: fehér lemez, bő bocskor, kígyóbőr 
mintázatú tönk, édeskés illat jellemzi őket. Az est zárásaként a gombák birodalma című 
filmből láthattunk részleteket, valamint sok-sok témába vágó kötetet is böngészhettek az 
érdeklődők. 
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Kiállításmegnyitóval egybekötött könyvbemutató 
Nagy érdeklődés mellett zajlott Pető Stángli Katalin legújabb kötetének bemutatója október 
10-én könyvtárunkban. Az estet Kovács András nyitotta meg, majd Horváth László 
polgármester köszöntője hangzott el. A szerző harmadik könyvét Tóth Sándorné, a ZSZC 
Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanára mutatta be, kiemelve, hogy az "Elmegyünk" 
című verseskötet egy nagyszerű ember példaértékű munkássága, egy hosszú alkotói munka 
terméke. A műben megjelenik a játékosság, mind a tartalomban, mind a formában, jellemző rá 
a fennkölt, valamint a hétköznapi stílus vegyes használata is. A versekből Szekeres Frigyesné 
és Dányi József tolmácsolásában hangzott el egy válogatás. A szerző távolléte miatt menye,  
Petőné Horváth Anita a legnagyobb szeretettel tolmácsolta Kati néni szavait a jelenlevőknek. 
Az elhangzott gondolatokból megismerhettük életének legfontosabb állomásait, a lenti Szent 
Katalin Kolping Család megalapításának történetét. Zárszóként – az író kérésére – „A szeretet 
átölel” című vers hangzott el. Ezt követően lehetőség volt a kiállítás megtekintésére is, 
melyben a verssorokat Kovács Zoltán képei illusztrálják. A tárlat október 31-ig volt 
látogatható a könyvtárban. 
 

 
 
Intarzia kiállítás 
Gombos Jenő helyi intarziakészítő mutatkozott be munkáival a nagyközönség előtt 2019. 
november 5-én könyvtárunkban. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg. Ezt 
követően Horváth László polgármester köszöntőjében intarziakészítésről, alapanyagáról, a 
fáról hallhattak az érdeklődők. Kiemelte azt is, hogy ebből a szempontból Lenti szerencsés 
elhelyezkedésű, hiszen erdőségekkel körülvett területen helyezkedik el. Méltatta a művész 
kiállított munkáit, az összeállítás sokszínűségét. Édesapja munkásságát Kovácsné Gombos 
Beáta mutatta be. Elmondta, hogy ez a tevékenység türelmet, erős kezet, kitartást, pontosságot 
és anyagismeretet igényel, és hogy soha nem készül két ugyanolyan, csak nagyon hasonló 
darab. Segítségével végigkövethettük a munkafolyamatokat a rajzoláson, a faraghatóvá tételen 
át egészen a lakkozásig, felületkezelésig. A kiállításon mindenki talált kedvére valót, hiszen a 
bemutatásra került alkotások mértani alakzatokat, állatokat, növényeket, gyermek és felnőtt 
alakok is ábrázolnak. Továbbá helyet kaptak a különböző fázisban lévő munkadarabok és 
szerszámok is. A megnyitót Maturicz Mira furulyajátéka és Szekérné Gróf Lilla 
zongorakísérete tette még színesebbé. 
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 „Karácsony éjjelén” 
A közelgő ünnepekre készülődve került sor Csider Sándor „Karácsony éjjelén” című 
verseskötetének bemutatójára könyvtárunkban. A 2019. november 26-i rendezvényt Német-
Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg, mutatta be a résztvevőket. Ezt követően Horváth László 
polgármester köszöntőjében méltatta a kötetet, amely a karácsonyi ünnepkör gondolatvilágát 
foglalja össze. A szerző örömmel adta át kincseit, szívesen mesélt élményeiről is, melyek a 
költeményeket ihlették. Kihangsúlyozta, hogy az ünnepek legszebb feladata az, hogy a 
hétköznapokat megszakítsa, ilyenkor együtt vagyunk és közösen teszünk valamit.  
A kis közösség gondolatai, élményei és a megzenésített versek tették még hangulatosabbá az 
ünnepvárást. A verseket Bischofné Hesinger Katalin előadásában hallhattuk Bischof András 
gitárjátéka kíséretében. 
 

 
 
 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGÉNEK 
PROGRAMJAI 2019. II. FÉLÉV 

 
 
Lázár Ervin Vándorkiállítás  
Szeptemberben érkezett el könyvtárunkba a Négyszögletű Kerek Kiállítás, mely Lázár Ervint 
és munkásságát hivatott bemutatni. Az interaktív tárlaton helyet kaptak többek között az író 
könyvei, személyes tárgyai, ruhadarabjai, eredeti kéziratai és sok-sok érdekesség.  
 
Magyar Népmese Napja 
Szeptember 26-án délután az Őrség Mesemondója, Némethné Baksa Eszter volt könyvtárunk 
vendége a Magyar Népmese Napja apropóján. Eszti néni, egy családi gazdálkodást vezet Vas 
megyében. Ezúttal kisiskolásoknak tartott előadást, jött és mesélt: történeteket, anekdotákat 
saját életéből, a Németh-portáról, ahol sok-sok állat veszi körül őket. A mesék mindig minden 
életkorban fontosak, hiszen tanulhatunk belőlük. Reméljük, hogy a gyerekek is új 
élményekkel gazdagon tértek haza.  
E jeles nap alkalmából állítottunk össze egy minikiállítást, melyen helyet kaptak Benedek 
Elek művei, élettörténete családi képekkel illusztrálva és olyan érdekességek, mint 
megismerkedése feleségével, írói álnevei, indulásának körülményei és képek a kisbaconi 
emlékházról. 
 
Országos Könyvtári Napok 2019 
Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva, „Könyvtárak az Emberért - Felelősség a 
Földért” szlogen szellemében több programot kínáltunk az ifjú korosztálynak: Október 2-án 
„Védd a fákat!” címmel Tóth-Tanner Balázs minősített faápoló, az Alpingreen Kft. 
ügyvezetője  tartott interaktív előadást szakmájáról, a fák környezetünkben betöltött 
szerepéről, védelméről. Egy videó erejéig a diákok bepillantást nyerhettek abba, hogy élőben 
hogyan zajlik egy veszélyes fa kivágása. Ezen kívül – miután vendégünk minden kíváncsi 
kérdésre válaszolt – lehetőségük nyílt a különféle eszközök kipróbálására is. 
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A Könyves Vasárnap alkalmából „Bábvarázs” címmel két kedves történettel készült a Pro 
Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja. A kicsik együtt izgulták végig a meséket, 
szurkoltak Az alma valamint Az aranyostarajos kiskakas szereplőinek. Mind a szülők, 
nagyszülők, mind a gyerekek vastapssal és sok-sok mosollyal jutalmazták a jól sikerült 
előadást. 
A báb után az ügyes kezű gyerkőcöké, no meg az újrahasznosításé volt a főszerep. „Ne dobd 
ki!” felhívással a régi kartonokból, gurigákból, papírokból kreatív alkotások születtek: róka, 
kutya, cica, napocska formájában.  
Ezt követően pedig mindenki találhatott még a kedvére valót, hiszen böngészhettek 
könyveinkből, használhatták számítógépparkunkat, válogathattak a selejtezett kötetekből. 
 

 
 
 
Mikulásváró délelőtt  
Csillogó szemű gyerkőcök, ünnepi hangulat, jókedv, egy kedves bábjelenet és kreatívkodás 
jellemezte az idei Mikulásváró délelőttöt könyvtárunkban november 30-án. Elsőként a Pro 
Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja játszott el egy mikulásos mesét, melyben az 
erdei állatokat – a sünit, a rókát valamint a medvét – látogatta meg a Télapó, akitől ajándékot 
kaptak. Ezt követően Herman Gréta hívta közös éneklésre a résztvevőket: téli és karácsonyi 
dalokat adtak elő együtt.  
Majd az ügyes kezekre volt szükség, mindenki készíthetett egy-egy télapófigurát. 
Meglepetésként pedig a lurkók azt is kipróbálhatták egy fotó erejéig, hogy milyen a várva várt 
mikulás bőrébe bújni. 
 
 

Baksa Melinda 
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KÖNYVTÁROS KARÁCSONY NAGYKANIZSÁN 
 
Egy év szünet után került ismét megrendezésre a könyvtárosok karácsonya Nagykanizsán a 
Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvény a Nagykanizsai Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretein belül zajlott, a térség kistelepülési könyvtári szolgáltató helyeinek 
könyvtárosai, polgármesterei, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Halis 
István Városi Könyvtár munkatársai részvételével. 
A programon köszöntőt mondott Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója, valamint Balogh László, 
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere, aki beszédében kiemelte, hogy büszkeséggel 
tölti el, hogy a városban, és azon kívül is ennyien szívükön viselik az olvasás 
megszerettetését.1 
A rendezvény házigazdája Bognár Csilla, a nagykanizsai KSZR vezetője volt. A program 
szakmai részén ő, valamint Benke Dániel, Musztács Krisztián, Majorné Virág Adrienn és 
Kálóczi-Bognár Ágnes összegezték a 2018-as és 2019-es év főbb eseményeit, eredményeit. 
Beszámolójukban kitértek a KSZR keretében zajlott rendezvényekre, a kistelepülési 
könyvtárak megújítására, az eszközpark, valamint a könyvtári állomány fejlődésére. 
Szokásához híven ezúttal is díjazta a városi könyvtár azokat a kistelepülési könyvtárosokat, 
akik munkájukat kiemelkedően és példamutatóan végezték az évek során. Kitüntetést kapott 
Hári Gábor (Miháld), Köttbaum Ferencné (Eszteregnye), Strammer Éva (Kacorlak), Simonné 
Bognár Veronika (Orosztony), Zsovár Katalin (Balatonmagyaród) és Spirk Erzsébet 
(Murakeresztúr). 
Az est kulturális részében verset mondott Kocsis Edit, Baráth Yvette pedig zenés, énekes 
műsort adott. Kettejük előadása igazi karácsonyi hangulatot teremtett. A programból nem 
hiányozhatott a nagykanizsai kollégák által kedvelt humoros hangvétel sem, vicces videóval, 
és közös dallal oldották a hangulatot. Az esemény állófogadással zárult. 
 

 
 

Musztács Krisztián 

1 https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvtaros-karacsony-nagykanizsan-3492771/ (2020.01.30.) 
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Árpád-kori lándzsahegy méreteit 
vesszük le a Nemzeti Múzeumban 

A KÖNYVTÁR, MINT HITELES HELY 
 
 

Az XXI. század információszolgáltatásában az egyik 
legnagyobb probléma az álhírek tömeges jelenléte mind a 
nyomtatott, mind az online felületeken. Sajnos azonban nem 
kizárólag az említett helyeken találkozhatunk hiteltelen, 
vagy csak részben hiteles információval. Felmerül a kérdés, 
hogy a könyvtárakban tartott programokon elhangzó 
információk hitelesek-e?  
Csoportunk Banderium Hungarorum néven, 13. századi 
középkori hagyományőrzéssel, korabeli viselet- és 
tárgyrekonstrukciók készítésével foglalkozik. Erről a 
témáról tartunk egész évben rendhagyó történelemórákat. 
2019-ben csak a Halis István Városi Könyvtárban 18 
foglalkozást tartottunk.   
Fő célunk a minél nagyobb fokú hitelesség elérése. Új 
ruháinkat kézzel varrjuk, kézzel készített cérnával, ugyanígy 
készült anyagokból. Fém tárgyainkat már az elérhető 
legkorhűbb ötvözetlen acélból, hagyományos technikával 

kovácsoltatjuk. A felszelésünk szinte teljes egészében 
múzeumi rekonstrukciókból áll, melyek mind méret- és 
anyaghűek.  

 
A rendhagyó történelemórák során nemcsak a 13. századi viseletről, használati tárgyakról és 
hétköznapi életről, hanem a régészeti korú tárgyak megóvásáról és a lelőhelyek védelméről is 
hasznos információkat hallhatnak a résztvevők. Foglalkozásainkon fontos szempont, hogy a 
gyerekek és szülők nemcsak távolról, vitrin mögül nézhetik meg a tárgyakat, hanem kézbe 
vehetik, fel-, illetve kipróbálhatják azokat.  Ezzel a módszerrel a programon sokkal 
maradandóbb tudást lehet szerezni, mely élményszerűbb is. 
Tartsuk szem előtt, hogy a könyvtárakban megjelenő programok hitelessége 
megkérdőjelezhetetlen legyen, hisz az egyik legfőbb feladatunk a tényszerű és objektív 
információszolgáltatás.  
 

Józsa Tibor 

Foglalkozás a Halis István Városi Könyvtárban Érdeklődő gyerekek egy délutáni foglalkozáson 
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ÍZELÍTŐ A LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2019. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 
 
JÚNIUS – JÚLIUS 
 
Nyári hónapokban elsősorban a kézműves játszóházaké volt a főszerep. 
„Nyár van, nyár…”  

- minden kedden kézműves 
könyvtári délelőtt 
óvodásoknak 
 

„Színes ötletek” 
- Régi és új technikák – 

hagyományos és modern 
anyagokból - minden 
szerdán kézműves 
délután kicsiknek-
nagyoknak 
 

 
 
A vonzáskörzet településein (Csörnyeföld, Bázakerettye) táborozó gyerekeket szintén 
többször láttuk vendégül könyvtárbemutató, kézműves foglalkozáson.  
 
 
AUGUSZTUS 

XXXVI. Mura Menti Napok Hármashatár fesztivál 
- Pusztai Ferenc: Miről hallgat az öreg Platán? – könyvbemutató 
- Mura Art Nemzetközi festőszimpózium kiállítása 
- Magyar plakettművészek alkotásai – Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 

Nagykanizsai Csoportjának kiállítása 
- Kézműves délután a kastélyparkban 
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SZEPTEMBER 
Hóvirág Óvoda avató ünnepsége – bemutatkozik a könyvtár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKTÓBER 
Országos Könyvtári napok 

 

- „Vendégségben„– játékos kézműves foglalkozás óvodásoknak – az óvodában 
- „Immunerősítő gyógynövények” – vendégünk volt Éder Katalin dietetikus 
-  Bábjáték és kézműves foglalkozás általános iskolásoknak 
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Platán Őszi Fesztivál -  öko napok 
Kiállítások 
 
 
 
 
 
 
 

- FeltDesign – Varga-Turi Katalin kézműves munkái 
- Sokarcú platán – Gyertyánági István és Léránt János fotói 
- Platán a vásznon – Letenyei Festők Köre alkotásai 
- „Zöld üzenetek”- környezet- és természetvédelmi üzenetek a látogatóknak 

 
Bábos mese délelőtt - a Kolping idősek otthona lakói számára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBER 
 

- „A türelem művészei” – Kodela Lajos és Virovecz Ferenc puzzle kiállítása 
- „Mesés utazás 4 földrészen” – Így használd a könyveket! gyermekfoglalkozás 
- Kovács Tibor: „Hittel és alázattal” - Vöröskeresztes élet Zalában 1945-2016 című 

könyv bemutatója 
- Iskolai pályaorientációs nap – Vendégségben az Andrássy Gyula Általános Iskolában 
- A Szapári-Andrássy kastély története – bemutató foglalkozás gyerekeknek 
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DECEMBER 

- Karácsony a művészetekben – tárlókiállítás 
- „Narancstündér” – bábos mesejáték és kézműves foglalkozás óvodásoknak,    
- iskolásoknak 
- „Karácsony az irodalomban”- irodalmi idézetek látogatóink számára 
- Ünnepváró kreatív napok – karácsony előtt minden délután családi kézműves 

foglalkozás a könyvtárban 
- Óév búcsúztató zenés irodalmi est a Letenyei Versmondó Kör közreműködésével 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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NEKROLÓG Nitsch Erzsébet: In Memoriam Hadnagy Róbert 3 

MŰHELY Kocsisné Sipos Rozália: „Kerek a világ” avagy  
kommunikáció fogyatékkal élőkkel 5 

Dóráné Mészáros Anikó: KSZR szakmai nap 7 

Scheiber Veronika: Könyves környezetünk – Országos  
Könyvtári Napok 2019  9 

Czirákyné Tóth Edit: Könyvtármozi a KSZR  
szolgáltatóhelyeken 11 

Kereki Judit: „A belső látás fontosabb az éles szemnél” – 
Könyvtárak az esélyegyenlőségért 13 

Szekeresné Farkas Matild: „Ezüstkorban is aktívan –  
Életmódváltás 24 lépésben” 16 

Horváthné Jóna Mária: Táborozzunk a könyvtárban! 19 

Horváthné Jóna Mária: Könyvtár – net tábor          21 

Jagasicsné Bogatin Mária: Benedek Elek meséi  22 

Benke Dániel: Könyvfutár a nagykanizsai Halis  
István Városi Könyvtárban 24 

TUDÓSÍTÁSOK Bognár Csilla: Verőfényes őszi szakmai kirándulás 25 

Dóráné Mészáros Anikó: Az én könyvtáram 27 

AKTUÁLIS Kovácsné Pacsai Edit: Digitális témahét és Internet Fiesta – 
avagy két legyet egy csapásra 28 
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