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KSZR FELÚJÍTÁSOK 2020-BAN 

2020-ban is számos zalai településen zajlott részleges vagy teljes bútorzatcsere. A helyi 

könyvtárosok és a referens kollégák összefoglalóiból néhányat megismerhetünk. 

Batyk 

 Batyk a legészakibb Zala menti település. Története a 13. századra nyúlik vissza. Ez a 

vidék mindig is lakott volt. A legutóbbi statisztikai adatok alapján 403 fő él ma a községben. 

Aprófalvas jellege miatt a lakosság összetartó. Batyk rendelkezik egy természetvédelmi 

területtel is, melynek neve Batyki láprét. Méretét és fajkészletét tekintve kiemelkedik más 

láprétek közül, mivel több olyan védett növény és állat megtalálható itt, ami máshol nem, 

vagy csak ritkán fordul elő.  

A rendszerváltozás után több fejlesztés is történt a településen. Ekkor épült meg a falu 

óvodája és iskolája, mely azóta is töretlenül működik. Az intézményekben 

csoportösszevonásban oktatják, nevelik a gyerekeket. A kétezres évek elejétől Batyk is részt 

vett az akkor alakuló mozgókönyvtári ellátás megvalósításában, így 2007-től hivatalosan is 

létrejött a Batyki Könyvtár. Az első évben már negyven taggal rendelkezett a gyűjtemény, 

ami 20 m2 alapterületen helyezkedett el. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosította a 

szükséges dokumentumokat és eszközöket. Már a megnyitás évétől külön gyereksarokkal is 

rendelkezett a könyvtár. Itt szőnyegek, játékok, plüssök várták a legkisebbeket. A fejlesztés 

folyamatosan zajlott. Minden évben valami újjal bővült a könyvtár a DFMVK jóvoltából. 

Először egy-egy számítógéppel, polcokkal, majd különböző kiegészítőkkel is. Mára már több 

játékkal, babzsákfotellel rendelkezik Batykon a könyvtári szolgáltatóhely. A programokat 

tekintve elmondható, hogy többféle rendezvényt is tartottak az évek során. A legsikeresebbek 

azonban mindig a gyermekprogramok voltak. Említésre érdemesek például a különféle 

kézműves foglalkozások, vagy a gyermeknapok rendezése, melyen mindig szép számmal 

vettek részt gyerekek és szülők is egyaránt. 

Az első komolyabb beruházásra 2018-ban került sor. Ekkor megújult a könyvtár teljes belső 

tere. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából új polcokkal, asztalokkal, 

székekkel és babzsákokkal lett felszerelve a könyvtár. Júniusban ünnepélyes könyvtáravatóra 

is sor került.  



M Ű H E L Y  

1 4  

2020-ban lehetőség adódott a könyvtár alapterületének bővítésére, ezzel 28m2-el több tér állt 

már rendelkezésre az olvasóknak. A KSZR-nek köszönhetően sikerült bebútorozni az új 

helyiséget. Ez lett a gyermekkönyvtári részleg, mely új, színes polcokkal, több korosztálynak 

megfelelő asztalokkal, székekkel lett felszerelve. Sajnos a pandémia miatt a gyerekek még 

nem igazán tudták birtokba venni. Reméljük ez mielőbb változni fog. 

Takácsné Giczi Hajnalka 

Nagylengyel 

Az 1950-es években indult kőolajtermelés 

kapcsán lehet ismerős sokaknak a göcseji település 

neve. Mára ugyan csupán néhány, erőtlenül 

„bólogató” himba őrzi az egykori fellendülés 

emlékét, azonban időközben más kincsekkel 

gazdagodott a település, amelyekért érdemes 

ellátogatni Nagylengyelbe. A legutóbbi fejlesztések 

közé tartozik a Göcsej Park, amelynek célja a 

környező tájegység szélesebb körben való 

megismertetése. A park melletti játszótérre az önkormányzat munkatársai ősszel ültették el a 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár „Ültess 

fát, olvass alatta könyvet!” akciójának 

keretében elnyert facsemetét. Nem ez volt 

azonban az egyetlen könyvtárhoz kötődő 

esemény. A nyár folyamán a Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár támogatásának 

jóvoltából sikerült lecserélni a régi, 

elhasználódott bútorzatot. A község 

bibliotékája így már egyrészt modern, jól 



M Ű H E L Y  

1 5  

áttekinthető polcsorokkal, másrészt bohókás babzsákfotelekkel és kedves plüssjátékokkal teli 

gyereksarokkal várja a látogatókat. 

Az impozáns tér kihasználására még kevés lehetőség adódott a járványhelyzet miatt. 

A helyi óvodások az OKN idején egy látogatás erejéig már megismerkedtek a szép, megújult 

teremmel, de egyéb közösségi programra eddig nem kerülhetett sor. Az egészségügyi 

óvintézkedések betartása mellett nem állt meg a dokumentumok kiszállítása, így Kocsisné 

Egyed Zsuzsanna könyvtáros folyamatosan azon dolgozik, hogy biztosítsa a 

könyvtárhasználók számára az újabb megjelenéseket, illetve bármilyen általuk igényelt 

olvasnivalót. A helyzet mielőbbi javulásában bízva, a hivatalos megnyitót az önkormányzat a 

Költészet napján tervezi megrendezni. 

Milejszeg 

Ha azt halljuk, hogy göcseji tökmagolaj, biztosan beugrik egy 

bizonyos település neve. Milejszegen ma már sokféle, kiváló minőségű 

olaj készül a helyi családi üzemben. A térségre jellemző, hogy a kis 

falvakat látványos erdőségek, kirándulásra alkalmas területek övezik. 

Egy-egy családi, baráti túra után a község központjába is érdemes 

betérni. Különösen pár hónapja, hiszen a helyiek örömére az elmúlt 

időszakban nem csak az utak egy része, hanem a település könyvtára is 

megújult. A bibliotéka állománya többszöri költözés után, festési és 

villanyszerelési munkákat követően végre 

elnyerte méltó helyét. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

közreműködésével pedig új bútorzat kapott helyet a felújított térben. 

Nem csupán vadonatúj polcrendszer, hanem ergonomikus székek is 

szolgálják a könyvtár látogatóit. Tráj Anita könyvtáros évek óta várta, 

hogy a könyves környezet megújuljon, ezért korábban igényelt színes, 

strapabíró gyerekbútorokat is a KSZR eszközkeretből. Ezekkel, 

valamint a jelenlegi bútorzattal és a felújítási munkálatok befejeztével 

már teljesértékű, hívogató könyvtári tér várja az olvasni vágyókat. 

Scheiber Veronika 

Pethőhenye 

 Pethőhenye Zalaegerszegtől mindössze 9 km-re, északkeletre fekvő község.  A falu 

lakossága 400 fő fölött van, melyben közrejátszik a megyeszékhely közelsége is. A település 

első írásos említését egy 1234-es adományozási oklevélben találták meg. 1943-ban 

Pethőhenye és Ördöghenye egyesítéséből jött létre a jelenlegi település. 2001-ben készült el a 

falu központjában a Makovecz Imre által tervezett Szent István templom nagy közösségi 

összefogással, mely a település fő nevezetessége. 

A könyvtárat 2007-ben hoztuk létre, előtte évtizedekig nem működött könyvtár 

településünkön. Könyvtárunk a nevét az utolsó pethőhenyei iskolaigazgatóról, Gaál Károlyról 

kapta, aki az akkori iskolában könyvtárat is működtetett. Az élet úgy hozta, hogy unokája, 

Gaál Péter családjával néhány éve visszaköltözött Pethőhenyére, és feleségével létrehozta a 

Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesületet, amely a falu kulturális életébe új színt hozott. 

Könyvtárunk néhány éve átköltözött eredeti helyéről a Faluházba. 2020-ban a Deák Ferenc 
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Megyei és Városi Könyvtár szponzorálásában lehetőségünk nyílt könyvtárunk felújítására, 

melynek keretében új polcok, székek, újságtartó állvány került beszerzésre.  

Kialakítottunk egy gyereksarkot is babzsákokkal, kicsi asztallal és székekkel, szőnyeggel. Új 

függönyöket is varrtunk az ablakokra. 

Szép, elegáns környezetben fogadhatjuk majd visszatérő olvasóinkat. 

Deák István Györgyné, Czirákyné Tóth Edit 
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Szentliszló 

 Szentliszló település nevét 1336-ban említették első írásos források. A szájhagyomány 

szerint 1902-ben egy zsúpfedeles faházban egytantermes iskola is működött. 1903-ban ennek 

helyén épült fel egy új iskolaépület téglából. 1969-ig általános iskolaként működött, majd a 

körzetesítés után kapott művelődési funkciót. Állagmegóvása folyamatos, a közelmúltban 

szinte teljesen megújult kívül-belül. Az épület helyet biztosít a Közösségi Színtérnek, a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagjaként működő Könyvtárnak, illetve a Digitális Jólét 

Program Pontnak is. 

A könyvtári szolgáltatás akkor jó, ha folyamatosan gondozott annak állománya. Szentliszlón, 

az elavult könyvek selejtezése, cseréje megtörtént. Szinte teljesen új az állományunk, új 

könyvek, CD-k, színes magazinok várják a könyvtár olvasótáborát.

Szép, megújult környezetben művelődhetnek, szórakozhatnak, találkozhatnak egymással a 

gyerekek, fiatalok, barátaikkal. Nagy öröm, hogy hétről-hétre élnek is a lehetőséggel.

A falu kulturális élete a szokásainkra, hagyományainkra épül. Farsang, falunap, Idősek napja, 

Mikulás, Jézuskavárás. Egyre nagyobb érdeklődés övezi a kézműves foglalkozásokat, a sport-

és szabadidős tevékenységeket, játékos vetélkedőket.  

Új, közösségi élményként első alkalommal jött létre az „I. Szentliszlói Adventi Ablakok 

Esemény”, aminek csodás volt a fogadtatása. Hasonló, közösséget kovácsoló eseményre 

készülünk a húsvéti időszakra is. Terveink között szerepel egy sütő-főző klub létrehozása. A 

lehetőségeink adottak, az igény megvan rá. A könyvtárat illetően, szeretnénk a szépen bővülő 

könyvállományunknak több helyet biztosítani, ám lehetőségeink korlátozottak. Számításba 

vettünk egy estleges galéria kialakítását, mert a könyvtárnak helyet adó helyiség elég nagy 

belmagassággal rendelkezik. 

Bízom benne, hogy hamarosan újra aktív kulturális életet élhet a település! 

Illés Rolandné 
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