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„Minőségbiztosítás a könyvtárakban” 

szakmai programsorozat a Verseghy Ferenc Könyvtárban 
 

„Ha neked van egy almád és nekem is van egy almám, és elcseréljük őket, 

mindkettőnknek egy-egy almája marad. De ha neked van egy ötleted és nekem is 

van egy ötletem, és elcseréljük őket, mindkettőnknek két ötlete lesz.” 

(George Bernard Shaw) 
 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény és a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

együttműködésének köszönhetően került sor a Minőségbiztosítás a 

könyvtárakban című rendezvénysorozatra 2016. március 21-én, április 

11-én és május 9-én a Verseghy Könyvtárban. 

A szakmai napokra minden Jász-Nagykun-Szolnok megyében dolgozó 

kollégát hívtunk és vártunk, hiszen a színvonalas, minőségi 

szolgáltatások biztosítása minden könyvtárban elengedhetetlen. 
 

 
 

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony 
 

Miért vált megyénkben most szükségessé a minőségbiztosítás 

témakörben a szakmai napok szervezése?  
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Mert az 1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről alábbi pontja előírja a 

könyvtárak számára: 

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 

szempontjait figyelembe véve szervezi. 

A fentiek ismeretében a kollégák egy részét 

mégis meglepetésként érte a 120/2014. (IV. 8.) 

Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak 

jegyzékének vezetéséről, amely többek között 

előírja a jegyzékre való felkerülés esetén 

szükséges teendőket: 

2. § (2) A kérelmet a könyvtár fenntartójának a 

Könyvtári Intézetnek kell benyújtania. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell… a fenntartó 

nyilatkozatát arról, hogy 

f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a 

Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 

miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári 

önértékelés szakmai szempontjait figyelembe 

véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a 

könyvtárhasználók igényeit. 

A Nyilvános könyvtárak jegyzékén már szereplő 

könyvtárak számára viszont a kormányrendelet 

alábbi rendelkezése fontos: 

6. § (3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 

Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri 

rendelet alapján kidolgozott könyvtári 

önértékelés szakmai szempontjainak nem 

teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 

2016. január 1. napjától törölhető. 

A jegyzéken lévő nyilvános könyvtárak ilyen 

szempontú szakértői vizsgálata 2014-ben 

elkezdődött és 2015-ben folytatódott. A 

Nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő 

könyvtárak munkájuk során tehát semmiképpen 

nem hagyhatják figyelmen kívül a 120/2014. (IV. 

8.) Korm. rendelet előírásait.  

Ennek teljesítéséhez adott előadássorozatunk 

elméleti és gyakorlati alapot. 
 

A szakmai napokra a KSZR keretében 

működő könyvtárainkban dolgozó 

kollégáinkat is hívtuk, s azt kértük, hogy 

ismerkedjenek meg az elmélettel, s a 

továbbiakban - igény szerint - közös 

gyakorlati megoldások keretében a 

minőségbiztosítás minimumrendszerében 

megfogalmazott elvárásoknak tegyenek 

eleget. 

Miért a megyei könyvtár feladata 

minőségbiztosítás témakörben segíteni a 

megyebeli kollégákat? 

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről alábbi 

rendelkezése előírja: 

66. § A megyei könyvtár a megye egész 

területére vonatkozóan az 55. § (1) 

bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében 

foglaltakon túl állami feladatként 

j) koordinálja a települési könyvtárak 

minősítésének előkészítését. 

Milyen lépéseket tett a Verseghy Ferenc 

Könyvtár eddig a fenti kötelezettsége 

teljesítése érdekében? 

2015. április 30-án szervezett a megyei 

könyvtár a közelmúltban szakmai napot a 

minőségbiztosítással kapcsolatban a 

megyében dolgozó könyvtárosok számára. A 

szemlélet propagálása volt a cél, megerősítve 

az előírt kötelezettségeket - a fenti törvény és 

rendelet alapján. Neves előadók voltak ebben 

segítségünkre: Dr. Skaliczki Judit ny. 

minisztériumi főosztályvezető-helyettes és 

Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár igazgatója. 

Az előadások után joggal fogalmazódott meg 

kollégáinkban az a kérdés, hogy 1-2 fővel 

működő kistelepülési könyvtárakban hogyan 

lesznek képesek a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszer (KKÉK) alapján az önértékelés 

folyamatát elvégezni. 
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Már ekkor tettek előadóink olyan ígéretet, hogy 

folyamatban van egy minimum követelmény-

rendszer kidolgozása a kis létszámmal dolgozó 

könyvtárak számára. 

2015. november elején az EMMI Kultúráért 

Felelős Államtitkársága közzétette a könyvtári 

minőségirányítás bevezetéséhez kapcsolódó 

ajánlását:  http://ki.oszk.hu/content/aj-nl-s-k-

nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz. Az ajánlás tartalma: 

Módszertan és Minőségügyi adatlap. 

A Módszertani ajánlás célja, hogy a 

könyvtárosok a jogszabályok teljesítése 

érdekében átfogó képet kapjanak a Teljes körű 

Minőségirányítás, a TQM szempontjairól, 

eszközeiről, és szakirodalmáról. A Módszertani 

ajánlás a különböző oktatási formákban, illetve a 

tankönyvekből, és a szakirodalomból 

megszerzett minőségirányítási ismeretek 

rendszerezésére szolgál. Az előbbieket 

semmiképpen nem helyettesíti, de a megszerzett 

ismereteket rendszerezve azt mutatja meg, hogy 

miképpen lehet olyan szolgáltatásokat 

kialakítani, amelyek a minőségirányítás 

szempontjait, azaz a használói szempontokat 

tartják szem előtt. A Minőségügyi adatlap arra 

szolgál mintaként, hogy mind az egy vagy 

kétszemélyes könyvtárak, mind a nagy 

könyvtárak világosan lássák, hogy mit kell 

teljesíteniük a minőségirányítás terén azért, hogy 

korszerű, 21. századi szolgáltatásokkal álljanak a 

használók rendelkezésére. Az adatlap figyelembe 

veszi a könyvtárosok kapacitását, a kisebb és 

nagyobb könyvtárak közötti különbségeket. 

Az Ajánlás megjelenése után a Területi szolgálat 

levelező listáján többen kértek ebben a 

munkában segítséget a módszertani osztály 

munkatársaitól, illetve a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szervezetéhez is érkezett kérés azzal 

kapcsolatban, hogy előadások szervezésével 

segítse a megyebeli kollégák ilyen irányú 

tevékenységét.  

A fenti előzmények tették szükségessé, illetve 

halaszthatatlanná a Minőségbiztosítás a 

könyvtárakban című rendezvénysorozat 

megszervezését Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében - a megyei könyvtár és a megyei 

tagszervezet együttműködésével. 

Indításként, 2016. március 21-én, Dr. Kállai 

Mária kormánymegbízott asszony „Ha jól 

csinálod…” című előadása alapozta meg a 

könyvtári minőségbiztosítással kapcsolatos 

előadásokat. Dr. Kállai Mária, Szolnok Megyei 

Jogú Város korábbi alpolgármestere, a 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola egykori iskolaigazgatója a 

minőségfejlesztésben évtizedes tapasztalattal 

rendelkező vezető köszöntötte a résztvevőket, 

majd gratulált ahhoz, hogy az ágazat 

jogszabályi keretek között kiemelten 

fontosnak ítéli és kezeli a minőségfejlesztéssel 

való foglalkozást. Kormánymegbízott asszony 

megfogalmazta előadásának célját: tüzet 

gyújtani…, szemléletet formálni…, 

megerősíteni.  Kollégáinkban a tűz már 

pislákolt, a szemlélet lassacskán formálódott, 

a megerősítésre azonban folyamatosan 

szükség van. Folytatásként Sohajdáné Bajnok 

Katalinnak, az egri Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár igazgatóhelyettesének 

előadása következett, melynek témája a 

folyamatszabályozás a könyvtárban, a 

folyamatok rendszere és a folyamatleírás, 

valamint a folyamatábrák készítése, 

értelmezése volt. 

Az előadás elsősorban alapos elméleti 

segítséget nyújtott a kollégák számára. A 

jelenlévők nagy létszáma miatt gyakorlati 

feladatok végrehajtására nem volt lehetőség. 

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint 

szükség lesz a későbbiekben konkrét 

folyamatábrák közös elkészítésére is. 

Természetesen ezt a kérést mielőbb 

igyekszünk teljesíteni. 

http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20min%C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20min%C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20min%C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf
http://ki.oszk.hu/content/aj-nl-s-k-nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz
http://ki.oszk.hu/content/aj-nl-s-k-nyvt-ri-min-s-gir-ny-t-shoz
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A második szakmai rendezvényt 2016. április 

11-én tartottuk. Ekkor Dr. Skaliczki Judit ny. 

minisztériumi főosztályvezető-helyettestől, a 

könyvtári Minőségügyi Bizottság elnökétől a 

stratégiai terv elemeivel, a stratégiai tervezéssel 

és a változásmenedzsment eszközeinek 

megismerésével kapcsolatos előadását 

hallhattuk. Kollégáink iránymutatást kaptak 

többek között a Küldetésnyilatkozat, a Jövőkép 

megfogalmazásához, aktualizálásához, a SWOT 

elemzés elvégzéséhez. 

 

 
 

E nap délutánján Mender Tiborné címzetes 

főigazgató (OIK), szakértő és a Könyvtári 

Minőségügyi Bizottság tagja a panaszkezelésről 

és a partnerazonosításról tartott előadást. 

Megtudhattuk, mennyire fontos a könyvtárak 

partnereinek számbavétele, s róluk részletes, 

naprakész partnerlista készítése. 

 

Meghatározásra került a panasz fogalma, s az, 

hogy miért is fontos vele foglalkoznunk. 

Megismertük a panaszkezelés öt alapelvét, 

példákat láttunk jó panaszkezelési 

szabályzatra, melyek segítségünkre lehetnek 

saját szabályzatunk elkészítésében. 

 

 
 

2016. május 9-én Péterfi Rita, a Pest Megyei 

Könyvtár megyei hálózati vezetője volt az 

előadónk. A használói elégedettségmérés és 

használói igényfelmérés, valamint a felmérések 

gyakorlata volt a nap témája - rendkívül jó 

gyakorlati feladatokkal. Az előadás első 

részében röviden megismerkedtek a résztvevők 

a szociológia módszertanával. Szóba kerültek a 

szociológiai vizsgálat lépései, az adatgyűjtési 

módszerek, s végezetül a kérdőíves adatfelvétel 

lépései. Az elméleti felkészítés után 

csoportmunka következett, melynek során 

konkrét kérdőívek elkészítésére került sor. 
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A szakmai napokon elhangzott előadások 

rendkívül hasznosnak bizonyultak. Kollégáink 

nagy létszámban vettek részt az előadásokon – a 

78 települési könyvtárunk 40%-a képviseltette 

magát mindhárom napon, némely 

könyvtárakból több résztvevővel is. Ez is 

bizonyítja számunkra a téma aktualitását, az 

előadások szükségszerűségét. A résztvevőknek 

módjukban állt számba venni, hogy mely 

feladatok teljesítésén vannak túl, s milyen 

hiányosságokat kell pótolniuk az ismertetett 

rendelkezések által előírtak teljesítése érdekében. 

Ehhez teljes körű tájékoztatást kapott a települési 

könyvtárak 95 %-a, hiszen 74 könyvtárunk 

működik 1-2, illetve 3-5 fővel. A számukra előírt 

minőségirányítási elemek voltak az előadások 

témái. 

Az előadásokon megszerzett tudás birtokában 

minden kedves kollégának eredményes munkát 

kívánnak a szervezők. 

A minőségbiztosítás kollektív feladat, minden 

könyvtárosra szükség van! 

 

Némethné Matastik Magdolna 

VFK, Területi szolgálat 

MKE JNSZ Megyei Szervezet elnöke 

 

Hírek Tiszafüredről 

 
A Tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs 

Központ - sok év kihagyás után- színes 

programsorozattal ünnepelte az idei nyári 

Ünnepi Könyvhetet. Nyitó programként 

találkozhattak az olvasók Grecsó Krisztián József 

Attila-díjas költővel, íróval, aki a Jelmezbál című, 

a könyvhétre megjelent kötetét mutatta be a tőle 

megszokott magas színvonalon, lenyűgözve a 

hallgatóságot. 

A következő találkozó a Szabó T. Anna - 

Dragomán György házaspár kötetlen, családias 

légkörű beszélgetés volt, ahol a könyvbarátok, 

megtudhattak részleteket az alkotás folyamatá- 

ról, életükről és műveikről. 

A könyvtár és irodalmi köre, a Tisza-tavi 

Irodalmi Műhely vers- és prózaíró 

pályázatának ünnepélyes eredmény-

hirdetésére került sor június 8-án, ahol négy 

korcsoportban 37 pályázó munkáját értékelték 

oklevelekkel, könyvjutalmakkal, emlék-

lapokkal és szóbeli dicséretekkel, egyes 

művek felolvasásával. A pályaművek 

megtekinthetőek a honlapunkon. 

Záró programként pedig egy hangulatos és 

érdekes, hiteles élménybeszámolót láthattak 

az utazást kedvelők Dél-Amerikáról Kása 

Henrietta tolmácsolásában. Az előadó 

kerékpáros túrájának egyik állomása volt 

városunk. 

Jó hír, hogy a füredi könyvtárban beszerzés 

alatt vannak az ünnepi könyvheti könyvek! 

Az új könyveket remélhetőleg már júliusban 

kézbe vehetik olvasóink! 

Prinyi Tünde 

könyvtárigazgató 

Tiszafüred, Városi Könyvtár 

 

Író-olvasó találkozó Kőteleken 

 

„Te jól tudod, a költő sose lódit: 

az igazat mondd, ne csak a valódit…” 

(József Attila: Thomas Mann üdvözlése) 

 

Színvonalas rendezvénynek adott otthont 

2016. május 21-én délután a Kőteleki Könyvtár, 

Információs és Közösségi Hely. Vendégünk volt 

falunk szülöttje, Drajkó-Sárosi Kinga író, 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Több 

részből álló előadást láthattunk, melynek első 

felében az írói önéletrajz változatos, színes 

diavetítéssel egészült ki. Ezzel párhuzamosan 

egy másik kivetítőn a Lórika kalandjai című 

mesekönyv egyik illusztrátora, Péterfi 

Krisztina is bemutatót tartott. 
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A jelenlévők nyomon követhették, hogyan 

készül el egy fényképszerű illusztráció a 

kezdetektől az árnyékoláson át a 

színkeverésig. E közben a gyerekek egy közös 

asztalnál ülve a könyv kontúrrajzait 

színezhették ki egy kis rajzverseny keretén 

belül. Az előadás második részében pedig a 

Lórika-projekttel ismertette meg a 

jelenlévőket a szerző, amelynek része volt a 

Lórika kalandjai című mesekönyve 

könyvbemutató előadása is. Az írói életrajz 

egy sokoldalú, sokszínű pálya képét tárta 

elénk. Az írónő elmondta, hogy nagy hatással 

voltak rá későbbi oktatói, tanárai, kiemelten 

középiskolai magyartanára, dr. Lázár 

Zoltánné, s megemlítette irodalmi mentorait, 

támogatóit is. Már a középiskolai évek alatt 

képzőművészeti, irodalmi körökben forgott. 

Seprősi-Czárán György író-publicista 

útmutatása mellett újságírásba kezdett. 

Cikkei, tudósításai jelentek meg a Mezőtúr és 

Vidéke hetilapban, maga is lapot alapított 

szeretett alma materében, a mezőtúri Teleki 

Blanka Gimnáziumban. 

A Duna TV számára, a világhírű filmrendező-

producerről, Korda Sándorról készítettek egy 

dokumentumfilmet 1993-ban. Nem egészen 

tizenhét évesen Drajkó-Sárosi Kinga 

közreműködött több szinopszis, így a Korda-

dokumentumfilm forgatókönyvének 

megírásában is. Ő volt az említett film 

riportere, narrátora, ebből egy néhány perces 

összefoglalót vetített. De láthattunk egy 

rövidített bejátszást abból a zenés 

színdarabból is, amit szintén 1993-ban írt és 

rendezett, s több előadáson is sikerrel 

játszották. Ugyanebben az évben, Mezőtúron 

ismerkedett meg Ágh István, Kossuth- és 

József Attila-díjas költővel, Nagy László költő 

öccsével, a Nemzet Művészével. Szépirodalmi 

látásmódját, ízlését nagyban befolyásolta ez a 

találkozás, valamint későbbi beszélgetéseik. 

Ágh István költői jubileumi rendezvényén 

találkozott Csukás Istvánnal, Lázár Ervinnel, 

ezek a találkozások is igen nagy hatást 

gyakoroltak rá. A szombathelyi évek alatt Dr. 

habil Fűzfa Balázs egyetemi tanár, 

irodalomtörténész, tankönyvíró volt a 

mentora. Az ő gondozásában jelent meg első 

tudományos igényű, irodalomtörténeti 

munkája is „Mindannyian Gogol köpönyegéből 

bújtunk elő” - Beszélőnevek a groteszk 

szolgálatában Gogol Holt lelkek című művének 

első részéből címmel. Ugyanebben az évben 

saját erdélyi gyűjtését is elkezdte feldolgozni, 

s publikálta első néprajzi témájú írását: 

Katona-miatyánk címmel, a Nemzetvédelmi 

Egyetemi Fórum hasábjain. Diplomamunkáját 

Pilinszky János költészetéből írta, s a költő 

barátja, dr. Jelenits István piarista szerzetes, 

magyar-latin szakos tanár, irodalomtörténész 

volt a konzulense. Ezekben az években 

katonai újságírással is foglalkozott, 

tudósításokat, recenziókat, interjúkat 

készített, egyebek között a Magyar Honvéd 

számára. Mentoraként emlékezett meg a 

néhai Prof. dr. Szabó A. Ferencről, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem professzor 

emeritusáról. Az ő ötlete nyomán saját rovatot 

indított az egyetemi újságban Katonaköltők 

címmel. Ekkor már több tudományos 

folyóirat, így a Hallgatói Közlemények, valamint 

a Társadalom és Honvédelem című periodikák 

korrektora is volt. Saját elmondása szerint a 

legbüszkébb arra a könyvfejezetére, amelyet 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. 

évfordulójára megjelent kötetbe írt Költészet és 

forradalom címmel. A kötet könyvbemutatóját 

az 1956-os Intézetben tartották. A diavetítésen 

bemutatott filmbejátszás szerint a felkért 

előadó, a téma avatott szakértője, dr. Horváth 

Miklós történész, egyetemi tanár, az MTA 

doktora az ő tanulmányát olvasta a 

legalaposabban, azt kitűnőnek tartotta. 
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Az előadását megszakítva Drajkó-Sárosi Kinga 

a szóban forgó tudományos kiadványból egy 

ajándékpéldányt nyújtott át a könyvtárnak, 

melyet a kötet szerkesztője, a kiadó 

hadtudományi alapítvány elnöke, Prof. dr. 

Harai Dénes bocsátott a rendelkezésére. Az 

írónő elmondta, hogy előszeretettel foglalkozott 

kutatásaiban olyan témákkal, amelyeket 

kevesen karolnak fel. Így például bemutatta a 

roma költészet néhány gyöngyszeméről írott 

tanulmányát is. A költői munkája részeként 

említette a Magyar Naplóban és más helyeken 

megjelent verseit. Az előadása közben utalt 

tanári pályájára, munkájára, a gyerekek 

számára írott színdarabjaiból is ízelítőt 

kaphattunk rövid videó-bejátszások 

formájában. Az életrajzi előadás végén a 

szünetben az írónő kiállított munkáiba, 

valamennyi újságcikkbe, kötetbe, tanulmányba 

beleolvashattak az érdeklődők. A szünet 

időtartama alatt lehetőség nyílt 

véleménynyilvánításra, négyszemközti 

eszmecserékre is. De akadt, aki a digitális 

rajztáblát és a rajzolóprogramot is kipróbálta. 

A második előadáson kiderültek számunkra a 

Lórika kalandjai című mesekönyv célkitűzései: 

komplex programról van itt szó, mely 

elsősorban a környezetvédelemre, 

állatszeretetre nevel. A mesekönyvhöz tartozik 

egy ismeretterjesztő, szórakoztató honlap is, 

ahol az állatszereplők leírásain túl videókat is 

nézhetnek kicsik és nagyok. A galériában 

képösszeállítást láthatunk az illusztrátorok 

munkájáról, valamint Lórika-rajongók 

népszerűsítik a könyvet saját fotóikkal. 

Vásárolhatnak egy webáruházban is, pl. Lórika-

termékeket, köztük a könyvet is. Ingyenesen 

letölthető feladatlapokat is tartalmaz az oldal. 

A feladatlapok a könyvhöz kapcsolódóan 

Szövegértés, Természetismeret, Magyar nyelv 

(kiemelten a nyelvtan és a helyesírás területei) 

témakörökben nyújtanak segítséget a mélyebb, 

jobb megértéshez. 

Jelenleg az angol és német nyelvi feladatlapok 

kidolgozása folyik. A mesekönyv nyelvezetével 

kapcsolatban az írónő említette, hogy 

hangzósokszorozással próbálta érzékeltetni a 

papagáj beszédét, valamint sok hangutánzó és 

hangulatfestő szó használatával tette 

érzékletesebbé a különböző szituációkat. A 

mesekönyvet maga szerkesztette, tördelte, és 

kiemelte, hogy megvalósította azt az 

elképzelését, miszerint a betűnagysággal is 

segítette a könyv minél könnyebb 

olvashatóságát a gyerekek számára. A könyv 

illusztrációinak különlegességeként kiemelte, 

hogy azok óriási felbontásban készültek, 

„házfal nagyságúak”, és így a vetítésen közelről 

csodálhattuk meg a különböző szereplők 

tekintetét. Az írónő külön nagyításokat 

mutatott be a férje, Drajkó Tibor által készített, 

aprólékosan kidolgozott háttérgrafikákról. 

Tibor a www.lorika.hu honlap és a webáruház 

programozója, grafikusa is. Az előadás végén 

érdekes, inspiráló hozzászólások hangzottak el. 

A közönség is alkotótárssá válik ilyenkor, 

hiszen részesei lettünk egyfajta 

műhelymunkának, együttgondolkodásnak. 

Felmerült az igény óvodások számára készített 

Lórika-kiadvánnyal kapcsolatban, de javasoltak 

e korosztály részére feladatlap-készítést is. 

Minket is büszkeséggel töltött el Lovász 

Tiborné óvónő beszámolója, miszerint Lórika 

kalandjait úgy dolgozzák fel a gyerekekkel, 

hogy nemcsak a gyerekek felmerülő kérdéseit 

válaszolják meg, hanem kérdezik is a kicsiket, 

mire emlékeznek a hallott mesékből, és ezzel 

párhuzamosan használják a honlapot is, 

közösen nézik meg a videókat. Az alkotók 

valamennyien nagy örömmel fogadták ezt, 

hiszen, mint mondták, a Lórika-projekt célja 

ezzel teljesült. 

Az előadás végeztével Lovász Tibor 

polgármester úr megköszönte az alkotóknak, 
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hogy elfogadták a meghívásunkat, az 

egybegyűlteknek a részvételt. A rajzverseny 

eredményhirdetésén Péterfi Krisztina, a könyv 

illusztrátora útravaló tanácsokkal is ellátta a kis 

rajzművészeket, akik csillogó szemmel 

fogadták szavait és az elismeréseket. Az írónő 

Lórika Falinaptárt, valamint Lórika 

Órarendeket és Lórikás Könyjelzőket adott át a 

díjazottaknak: Márkus Boglárkának, Dzsenet 

Erdenebilegnek, Dzsesszika Erdenebilegnek és 

egy kétéves kisfiúnak is.  

A könyvbemutató végén lehetőség nyílt 

könyvvásárlásra is, az alkotók dedikáltak, és 

közös fotók is készültek a gyerekekkel. A 

találkozón új tervek szövődtek, új kapcsolatok 

születtek, régiek újultak meg, hiszen Kinga 

„hazajött” Kőtelekre. Akadt olyan család is, aki 

ezer kilométert autózott a rendezvényre, 

Németországból jöttek szintén „haza”. A 

sikeres rendezvényért köszönetet mondunk a 

szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárnak, és Kőtelek 

Község Önkormányzatának. 

 

Lócziné Márkus Ildikó 

Kőtelek, könyvtáros 

 

Biblioterápia a könyvtárban 
 

2016 január végétől június közepéig heti egy 

alkalommal biblioterápiás foglalkozást 

tartottam felnőtteknek a szolnoki Tallinn 

fiókkönyvtárban. Ennek a több mint 20, 

alkalmanként 2 órás foglalkozásnak az 

általánosítható tapasztalatait szeretném 

csokorba szedni. 

A biblioterápia röviden irodalmi művek, 

olvasmányok felhasználása pszichológiai 

segítő, fejlesztő munkában. 

Kezdeményezésem meghirdetésénél 

kiemeltem, hogy önismereti célú biblioterápiás 

foglalkozásokat szeretnék tartani. 

 

A foglalkozások jellemzői 

A csoportba huszonéves és 60 év fölötti 

résztvevő egyaránt jelentkezett, többségében 

nők, kisebb arányban férfiak is. Hamarosan 

kialakult egy 10-12 főből álló mag, akik 

rendszeresen jártak, bár nem minden 

alkalommal jöttek el. (Néhányan például két 

műszakban dolgoztak, és csak minden második 

alkalommal tudtak részt venni.) Átlagosan 6-8 

fő jelent meg egy-egy alkalommal, a legkisebb 

létszám 5, a legnagyobb 11 fő volt. Összesen kb. 

20 fő fordult meg legalább egy alkalommal a 

foglalkozásokon. 

Heti rendszerességgel ismétlődő tevékenység 

esetén két dolog nagyon fontos: az állandóság 

és a változatosság. Az állandó keretek 

biztonságot adnak, viszont azon belül sokféle, 

változatos történésekkel tudjuk fenntartani a 

résztvevők érdeklődését.  

Állandó volt, hogy körben ültünk, irodalmi 

művekhez kapcsolódott a beszélgetés, állandó 

volt továbbá a nyitó kör és a záró kör. Nyitó 

körben azt mondják el a résztvevők, milyen 

érzésekkel, gondolatokkal jöttek a foglalkozásra 

(milyen napjuk, hetük volt, fáradtak-e, 

jókedvűek-e, stb.) záró körben pedig 

megfogalmazzák, hogy érezték magukat, hogy 

érintették őket a gyakorlatok, 

feladatmegoldások alatti történések.  

Változatosság: Az állandó kereteken belül 

sokféleképpen történtek a dolgok. 

Különbözőképpen mutattam be az irodalmi 

műveket (magnóról hallgattuk, felolvasta 

valaki vagy magukban olvasták a csoporttagok) 

váltakoztak a szóbeli és írásbeli 

feladatmegoldások, helyet kapott a vizuális 

ábrázolás, sőt a dramatizálás is. A felnőttek is 

nagyon szeretnek játszani. Sok játékos feladat 

élénkítette a beszélgetéseket. Egy alkalommal 

például puzzle-szerűen szétvagdosott irodalmi 

szövegeket raktak össze egymással 

versenyezve a csapatok. 



2016. 2. KAPTÁR 9 

 

A győztes csapat lehetőséget kapott, hogy a 

legközelebbi foglalkozáson a tagjai mutassák be 

az általuk összerakott irodalmi művet, ők 

tegyék fel a kérdéseket, ők állítsák össze a 

kapcsolódó feladatokat. 

Irodalmi művek: Anélkül, hogy így terveztem 

volna, az írók több mint kétharmada magyar 

volt. Versek, elbeszélések, néha regényrészletek 

Petőfitől, Radnótitól, Gárdonyitól, 

Kosztolányitól, Ottliktól, Vámos Miklóstól, 

Szabó Lőrinctől, Örkény Istvántól. Néhány nem 

magyar szerző is előfordult, így Kafka, Munro, 

Caroline Knapp (a Pia című memoárja egy 

részletével.) 

Mit adott a résztvevőknek a csoport?   

Először is értékes irodalmi művek olvasását. 

Jobbára leszoktunk az irodalmi művek 

élvezetéről, sokan rá sem szoktak. Az olvasás, a 

filmnézés átalakult fogyasztássá, most nevetni 

akarok, most borzongani, most meg jó lenne 

egy kis romantika. A foglalkozásokon irodalmi 

igénnyel írt szövegeket hallgattunk, olvastunk, 

s mialatt arról beszélgettünk, milyen válaszokat 

ad egy-egy mű életünk problémáira, kicsit 

„ráállt” a fülünk, az agyunk az irodalmi 

szövegek élvezetére.   

Egy csipet önismeretet. Mindenki rendelkezik 

bizonyos önismerettel, de azt már kevesebben 

tudják, hogy ezt fejleszteni lehet és szükséges. 

Az önismeret növekedése ugyanis együtt jár 

lelki egészségünk, munkahelyi és magánéleti 

sikerességünk növekedésével. S nem is kell 

hozzá más, csak olyan idő, amit önmagunkra, 

önmagunk megfigyelésére szánunk. A 

biblioterápiás foglalkozásokon hetente két óra 

éppen erről szólt. Mit vált ki belőlem a mű által 

ábrázolt helyzet, karakter? Találkoztam-e már 

hasonlóval? Hogy cselekednék/cselekedtem 

hasonló helyzetben? 

Csoporthoz tartozás: Az őszinte beszélgetések 

erős közösségi összetartozási élményt 

eredményeztek… 

A résztvevők elmondták, hogy jó érzés a 

csoporthoz tartozni, a többiek miatt is várják az 

újabb találkozást. Az utolsó foglalkozásokon 

kifejezték szomorúságukat amiatt, hogy ilyen 

keretek közt nem találkoznak többé.  A 

közösséghez tartozás erősítette őket, növelte 

önbizalmukat, bátorságukat emberi 

kapcsolataik fejlesztéséhez, felkeltette az 

igényüket más közösségi alkalmak keresése 

iránt is. Enyhítette a búcsú miatti gyász érzését, 

hogy a csoportból többen részt vesznek a nyári 

mátraházi biblioterápiás táborban, mások a 

csoporton kívül is tartani fogják egymással a 

kapcsolatot. 

S mit nyert a könyvtár a biblioterápiás 

foglalkozásokkal? Mondhatnánk, hogy új 

beiratkozókat, a kölcsönzés és helyben olvasás 

növekedését, s ez is igaz. De ennél 

fontosabbnak tartom, hogy a csoport tagjai 

érzékenyebb, igényesebb olvasóink lettek, a 

könyv, a kultúra iránt elkötelezettebb emberek. 

/A könyvtáros nyeresége pedig a rengeteg 

emberi élmény, amit átélt, s az örömteli tudat, 

hogy hasznos szerepet játszott néhány ember 

igényes szórakozásában, tanulásában, s talán 

sikerült őket egy kicsit boldogabbá is tennie./ 

 

Varju Irén 

VFK, Tallinn Fiókkönyvtár, könyvtáros 

 

 



10 KAPTÁR 2016. 2. 

 

Az első Csók Kengyelen 

a Csók-kiállításon 

 
Az első csók mindig emlékezetes marad az 

ember életében. Így vagyunk ezzel mi,  

kengyeliek is a Csók István kengyeli korszakát 

méltató első helytörténeti kiadványunkkal, Az 

első Csók Kengyelen című könyvvel. 

Csók István (1865-1961) korának egyik 

meghatározó festője volt. Országosan, sőt 

nemzetközileg elismert művész. Azt már 

kevesebben tudják, hogy 1934 és 1944 között a 

nyarakat Kengyelen, pontosabban az akkori 

Pusztakengyelen töltötte. A pihenés mellett 

alkotott is, több mint harminc festményt 

készített. Ezekből ma mintegy húsz ismert. 

Csók István vendéglátója a Lederer-Ungár 

család volt. Művészetpártolásuk vezette őket a 

mesterhez. Lederer Anna döntött úgy férjével, 

Ungár Istvánnal, hogy gyermekeik portréját 

Csók Istvánnal festetik meg. A műhöz a 

zöldben pompázó kastélykert adta a hátteret. 

Ehhez a látványhoz társul a fiúk kék-vörös 

csíkos zakója. Ebből a színkavalkádból született 

meg a festő egyik legsikerültebb 

gyermekportréja. 

Ezek után érthető a család nagyvonalúsága, 

amikor életjáradékot biztosítottak a 

művésznek, nyaranta heteket tölthetett a 

kastélyban, cserébe 2-3 festményt vártak el tőle. 

2015-ben ünnepeltük Csók István születésének 

150. évfordulóját. Az alkalomhoz illeszkedve a 

kengyeli könyvtárban működő helytörténeti 

kör egy 72 oldalas kiadványban méltatta a festő 

kengyeli korszakát. A művet Csibrány István, a 

kör vezetője szerkesztette, támaszkodva a 

korábbi kutatómunkájára. A megjelentetéshez 

hozzájárult a Nemzeti Kulturális Alap is. 

A könyv bemutatására 2016. március 25-én a 

Csók István munkásságát reprezentáló kiállítás 

megnyitóján került sor. Ezt az anyagot, amelyet 

a jubileumi évfordulóra készítettek, a  

székesfehérvári Szent István Király Múzeum 

bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

 
 

A tablókon a festő életútját követhettük 

nyomon. A teljesség igényével igyekeztünk a 

művész emlékének adózni, ezért ráadásként, 

saját kivitelezésben nagyméretű posztereken 

bemutattuk a kengyeli korszak tíz festményét 

is. Ehhez a nagyfelbontású fotókat szintén a 

székesfehérvári múzeumtól kaptuk meg. Az 

ezek alapján készült nyomatokat mi magunk 

kereteztük be. 

A megnyitón hagyományainkhoz híven 

társművészetként a zene képviselőit is 

meghívtuk. A törökszentmiklósi East Pole 

zenekar akusztikus zenéje mindenkit elbűvölt. 

Bizonyára örömét lelte volna előadásukban 

Csók István, a derűs élet festője is. 

Együttműködésünk keretében a 

törökszentmiklósi Ipoly Arnold Művelődési 

Központ látogatói is megtekinthették a tárlatot. 

Ezzel azonban nem ért véget a történet, ugyanis 

a kiadványból tiszteletpéldányokat küldtünk 

Csók István jogutódjának, hagyatéka 

gondozójának, Palotainé Kali Gabinak. Ő 

annyira meghatódott, amikor kezébe vette a 

könyvet, hogy köszönetképpen többek között 

az alábbiakat írta nekünk: 

„Csengetett a postás és a kezembe ad egy 

csomagot. (Még ő is megjegyezte: „Ugye 

milyen szép csomag!”) Kezembe véve egy  
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darabig csak forgattam, néztem és simogattam. 

Ez a burkolat egy olyan könyvet takart, amit 

még a nagy CORVINA kiadó is 

megirigyelhetne. A szerkesztés, a tartalom, a 

képek minősége, így együtt az egész méltó a 

nagy MESTERHEZ! A dobozkával együtt úgy 

őrzöm, mint egy kis ékszerládikát, csak olyan 

egyének kaphatnak a könyvecskéből, akik őt 

szerették, (persze, már egyre kevesebben 

vagyunk, akik ismertük őt) tisztelik és 

munkásságát megbecsülik. 

Ha Gabi néninél nem is lehet hozzájutni a 

könyvhöz, mi felajánlunk öt példányt azoknak 

a könyvtáraknak, akik a cikk elolvasása után a 

lajoskengyel@gmail.com e-mail címen igénylik 

azt. Az első öt jelentkezőt tudjuk így 

megtisztelni. (A kiadvány nem került 

kereskedelmi forgalomba.) 

És még mindig van folytatás! Gabi néni 

szeretne egyszer Kengyelre eljutni, ezért egy 

koraőszi találkozót tervezünk vele, ahol 

mesélne Csók Istvánnal kapcsolatos emlékeiről 

a kengyelieknek és minden művészet-

pártolónak. 

Miért is fontos nekünk Csók István személye? 

Mert ő és művészete (főleg a Kengyelen készült 

képek által) a közelmúltunk egy fontos 

megmaradt része. Kengyel uradalmak 

települése volt, az emberek tanyákon éltek, 

amelyek mára szinte teljesen eltűntek. A 

kastélyok, uradalmi épületek, a nagy vasúthoz 

kapcsolódó kisvasútvonalak is mind 

megsemmisültek. Ezért próbáljuk óvni azt a 

keveset, ami megmaradt. 

 
Németh Lajos igazgató 

Kengyeli József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár 

 

 

 

 

„7 mérföldes csizmában  

heted 7 határon át” 

 
A Verseghy Ferenc Könyvtár és a Hild Viktor 

Könyvtár gyermekkönyvtárai közösen 3. éve 

szervezik az országos mesevetélkedő megyei 

fordulóit. Minden év októberében kerül 

meghirdetésre Jász-Nagykun-Szolnok megye 

általános iskoláiban a 2-4. osztályos tanulók 

számára.  

A vetélkedő hónapokon keresztül zajlik, 

amelyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek. A játék 

keretét a magyar népmesék és írott mesék 

adják. Az idei évben már a 20. születésnapját 

ünnepelte a mesevetélkedő sorozat, így a 

feladatok az elmúlt 20 év vetélkedőinek kedvelt 

meséiből kerültek kiválogatásra. A fordulók 

írásbeli és szóbeli feladatokból állnak. Az I-II. 

fordulót az iskolák bonyolítják.  Ezután kerül 

sor a területi elődöntőkre, döntőkre és 

májusban a megyei döntőre. 

Sok-sok tanulás, munka, izgalom után ebben az 

évben a Kunhegyesi Általános Iskola és AMI 

Tündérliliomok csapata lett az első. 

A döntőnek májusban egy szlovákiai település 

 

 

 

mailto:lajoskengyel@gmail.com
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Vásárút adott otthont. A lányok és felkészítőik 

két napot töltöttek a helyszínen. A versenyzés 

mellett réteshúzó versenyen, városnézésen, esti 

fürdőzésben vettek részt. Az eredmény-

hirdetést nagy izgalommal várták, ahol is az 

előkelő 3. helyezést érték el. Nagyon büszkék 

voltunk a megyénket képviselő Tündérliliomok 

csapatára! 

Az idén folytatódik a mesevetélkedő sorozat, 

melyre várjuk a csapatok jelentkezését! 
 

Gálné Weigert Éva, Tuzáné Lukács Márta 

Hild Viktor Könyvtár 

gyermekkönyvtárosok 
 

8. Jászberényi Könyves Csütörtök 
 

Az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan 2009 

óta hagyománnyá vált a Jászberényi Könyves 

Csütörtök néven egész napos kitelepülős 

könyves könyvtári program. Társszervezőink a 

Líra Könyvesbolt, Jász Múzeum és a Hamza 

Gyűjtemény és Jász Galéria.  

Az idei év helyszíne a tavalyihoz hasonlóan a 

Lehel Filmszínház előtti gyönyörű park volt. 

Programok: 

Könyvvásár használt könyvekből. 

Ingyenes beiratkozás új beiratkozóknak és 

akiknek a tagsága június 1. és augusztus 31. 

között jár le. 

Képes Történetlánc – Előre illusztrált mese  

Óvodásoknak: Kifestők, feladatok 

gyerekkönyvtárosok segédletével. 

Alsó tagozatosoknak: Népi játékok a Tarisznyás 

Műhellyel 

Felsősök: 13.00 és 15.00 Titkok 

Könyvtáravetélkedő, 2 fős csapatokban 

Felnőtteknek: 9.00 és 17.00 Irodalmi kalandtúra 

17.00 Utasi Hajnalka: Múzsák tükre "Hajnikuk” 

könyvbemutató 

18.00 Eredményhirdetések 

18.30 – 19.00 ACOUSTIC GALLERY koncert 

9 órakor Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester 

köszöntő beszéde után elindult a programhoz 

kapcsolódó és már szintén hagyománnyá váló 

3. Képes Történetlánc. Ennek megálmodója 

Utasi Hajnalka jászberényi költő, író. A 

közösségi meseírás lényege, hogy a 

rendezvényre látogatók egy-egy mondattal 

folytatják az előre elkezdett történetet. Ebben az 

évben egy jászsági képzőművészek által előre 

megrajzolt képekhez kellett modern mesét írni, 

amelyet Utasi Hajnalka kezdett el és Hajnal-

Nagy Gábor alpolgármester folytatott. Nagy 

sikere volt a rendezvénynek, szinte csak a déli 

órákban volt egy kicsit gyérebb az érdeklődés. 

Több száz iskolás fordult meg a nap során a 

programokon. A főnyeremény, egy-egy 

táblagép nagyon sok felső tagozatos gyermeket 

vonzott, a Titkok Könyvtára vetélkedőre 52 

csapat (104 gyerek) regisztrált. A felnőttek 

Irodalmi kalandtúrájára már nem volt ennyi 

jelentkező, valószínűleg időhiány miatt, de 1-1 

részfeladatot többen is teljesítettek. 7 feladatot 

kellett teljesíteni. A Hamza Múzeum standjánál 

saját ex-libris tervezése volt a feladat. Lénárt 

András jászberényi rovásírónál az Egri 

csillagokból kellett egy rovásírással írt idézetet 

kitalálni. A könyvtárosoknál egy könyves 

keresztrejtvényt kellett megoldani és egy SMS-

ből kellett megfejteni, melyik könyv szereplője 

írhatta. A könyvesboltosoknál könyvborítóból 

készült puzzle-t kellett kirakni. A Jász Múzeum 

munkatársainál helyismereti könyvből kellett 

olvasni, és 7. feladatként természetesen egy 

mondattal kellett folytatni a mesét. 

Nagy volt az érdeklődés a használt könyvek 

iránt. Sűrűn kellett feltölteni a készletet. Új 

beiratkozóként 10-en éltek az ingyenes 

beiratkozás lehetőségével, a tagságukat 74-en 

újították meg ezen a napon. 

A Tarisznyás Műhely népi játékos programján 

száznál több kisiskolás vett részt. 

Több óvodás csoport és néhány középiskolás 
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osztály is ellátogatott a nap során a 

rendezvényre, nekik is jutott érdekesség bőven. 

17 órakor a Mozi Galériáján került 

megrendezésre Utasi Hajnalka Múzsák tükre - 

"Hajnikuk” könyvbemutatója, amire egy 

pezsgős vendéglátással is készültünk. Ez idő 

alatt kint gyors átrendezéssel készült az est 

záró eseményéhez a színpad. A 18 órás 

eredményhirdetés után kezdődött az 

ACOUSTIC GALLERY koncertje. Először 

megzenésített verseket adtak elő az 

érdeklődőknek, majd egy kis áthangszerelés 

után fergeteges rockzenével örvendeztették 

meg a lelkes közönséget. Valószínű, hogy a 

közelgő vihart jelző felhők - ami végül 

szerencsére elkerült bennünket - sok embert 

elriasztott és így sajnos a nap végére már nem 

túl sokan maradtak, de aki ott volt remekül 

szórakozott és aki véletlenül arra járt, vagy akit 

a zene hangja odavonzott, az ott is ragadt. 
 

Szarvas Lászlóné 

Jászberény, Városi Könyvtár 
 

 

Könyvtári hírek Tiszaföldvárról 

 
„Az állatok könnyek nélkül sírnak. Ha nem így 

lenne, akkor a világon eggyel több óceán lenne.” 

(facebook) 

 

A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a 

hagyományokhoz híven minden tavasszal 

meghirdeti rajzpályázatát a város általános 

iskolás tanulói számára. Ebben az évben olyan 

témát kerestünk, ami időszerű, napjainkban a 

médiában is nagy visszhangot vált ki, s a 

megoldás meggyőződésünk szerint a fiatal 

nemzedék szemléletváltásában, oktatásában, 

felvilágosításában gyökeredzik. Ez a téma az 

állatvédelem. 

Az internet, a tv, a híradások, az állatvédők 

által egyre több olyan eset kerül napvilágra, 

ahol állatokat bántalmaznak. Ez egy veszélyes 

tendencia. Hiszen az állat is érez örömet, 

fájdalmat. Hőségben melege van, akár hőgutát 

is kaphat. Hidegben fázik, például a kistestű, 

nem vastag bundával rendelkező kutya nagy 

hidegben akár halálra is fagyhat. Az állat is tud 

szeretni, félni. Az állat is ragaszkodik az 

életéhez. Az állatok is ugyanolyan 

kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, 

mint a gyerekek. 

Az állatok iránti szeretet szorosan kapcsolódik 

az emberi jósághoz. Aki kegyetlen egy állattal, 

attól nem várhatunk empátiát, együttérzést az 

emberek iránt sem. A mai világunk egyik nagy 

problémája az önzés, a pénz és a tárgyi dolgok 

felértékelése, a „nekem jár”, „nekem jogaim 

vannak” felfogás. Míg a családi kapcsolatok, a 

szülők tisztelete, szeretete, a másokon való 

segítés, az együttérzés, a hála, a „nekem 

kötelességeim is vannak” szemlélet alárendelt 

helyzetbe került. A pszichológusok régóta 

tanítják, hogy az állatok bántalmazása nem 

csupán egy átmeneti viselkedészavar, hanem 
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komoly elmebetegség tünete. Pszichológiai 

kutatások kimutatták, hogy azok az emberek, 

akik állatot bántalmaztak, nem állnak meg az 

állatoknál, sokan közülük embertársaik ellen 

fordulnak. Nem kétséges tehát, hogy nem lehet 

a témát a szőnyeg alá söpörni. 

Felismerve az állatvédelem fontosságát 

rajzpályázatunkat az  ”Így szeretem és védem 

az állatokat” címmel írtuk ki. 

Közel 130 rajz érkezett be a versenyre. A 

pályamunkák híven tükrözik, hogy a gyerekek 

szeretik az állatokat, érzékenyen érinti őket a 

sorsuk. Számos rajz felhívja a figyelmet az 

állatok élelmezésére, a friss ivóvíz fontosságára, 

a sétáltatásra, az állatokkal való foglalkozásra. 

Több rajzon látható, hogy állatorvoshoz viszik 

gyógyítani a megbetegedett kis kedvencet. 

Külön örömünkre szolgál, hogy a felső 

tagozatos tanulók is szép számmal adtak be 

alkotást. Ők már olyan komoly témákról is 

kampányplakátot rajzoltak, mint például az 

állatkísérletek és a ketrecben tartás elítélése. 

„Nem leszek bunda! Nem adjuk a bőrünket!” 

felhívással a prémért ölés ellen tiltakoztak. 

Kiemelték az élő környezet, a természet 

megóvását, a veszélyeztetett állatok 

vadászatának a megszüntetését. 

Az eredményhirdetésre május 12-én a 

Gyermekkönyvtárban került sor, ahol a 

gyerekek mellett szép számmal szülők, 

nagyszülők, pedagógusok is megjelentek. 25 

kiemelkedő alkotást jutalmaztunk. Az 

ajándékok átadásában Lisztes Jánosné 

képviselő asszony volt segítségünkre. A 

rajzokból készült kiállítás két hétig volt 

megtekinthető a Gyermekkönyvtárban. 

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük 

mindenkinek a rajzokat! 

 

Gyarmatiné Sajtos Brigitta igazgató 

Tiszaföldvár, Városi Könyvtár 

 

A melki apátság és könyvtára 

 
Nagyon szeretem más országok kultúráját 

megismerni, a tájat felfedezni. 

Ennek megfelelően legutóbbi bécsi 

kirándulásom során a melki apátsággal és 

annak könyvtárával ismerkedtem meg. 

Mint azt a neve is sugallja, a Szent Benedek-

rendi apátság az alsó-ausztriai Melkben, a 

Duna mentén található. A bencés kolostor az 

UNESCO világörökség részét képezi.  

Az apátság a Duna völgye fölé emelkedve, a 

város feletti sziklán épült, így igyekezvén 

megóvni azt az ellenségtől. 

Magát az épületet a XX. század végén újították 

fel. Ma már leginkább turisták által látogatott 

hely, kevés szerzetes él ott. 

Az apátságban a rend történetével ismertetik 

meg a látogatókat. Az épület egyik 

legfontosabb része a könyvtár, mely 12 

helyiségből áll, és két fő terme van. Ez utóbbiak 

nyilvánosak. 

A termekbe belépvén úgy érzi az ember, 

mintha időutazáson venne részt. E hangulat az 

intarzia berakásokkal díszített sötét 

faanyagának és a könyvborítók egységes 

aranybarna színének tökéletes harmóniájának 

köszönhető. 

Az idegenvezető elmondása szerint a polcok 

nincsenek betolva egészen a falig. A polcokon 

rejtett ajtók kinyitása ad lehetőséget arra, hogy 

a sötétből kilépjenek a fényre a könyvtárat 

használók. 

A wikipedia.hu melki apátságról szóló 

leírásából kiderül, a megcsodált régi könyvek 

valóban nem maiak. Az 1888 kézirat közül a 

legrégebbiek a 9. századból származnak és 

köztük van egy 10–11. századi Vergilius-

másolat is. A 13. századból származó Nibelung-

ének egy töredékét 1997-ben fedezték fel a 

kéziratok között. 
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További 750 ősnyomtatvány, 1700 darab 16. 

századi, 4500 darab 17. századi és mintegy 

18.000 darab 18. századi mű gazdagítja a 

könyvtár anyagát. 

Ma már csak harminc szerzetes él ott és a 

turizmusból befolyó összegből tartják fenn 

magukat és fedezik az épület költségeit. 

 

Négyesi Ildikó 

Szolnok, Hild Viktor Könyvtár 

 

Megyei Könyvtári Minerva a digitális 

hírlaptárban 
 

A Verseghy Ferenc Könyvtár az Országos 

Digitalizációs Közmunka Mintaprogram 

keretében 2014 és 2015 folyamán digitalizálta az 

Együtt című folyóiratot. A Szolnok megyei 

könyvtárak híradója, a Kaptár elődje, 1971 és 

1989 között jelent meg. 

Az elektronikus példányok elérhetők és 

letölthetők az országos projektet összefogó 

Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) 

adatbázisában (http://mandadb.hu), valamint a 

Verseghy Könyvtár által épített megyei 

Digitális Hírlaptárban is 

(http://portal.vfmk.hu/egyutt).  

Ezzel is elősegítve a hatékony keresést. 

A személyi hírek és az eseménynaptár rovat, 

valamint a Karácsony Erzsébet által 

összeállított megyebeli könyvtárakra 

vonatkozó cikkek bibliográfiája szintén jól 

használható intézménytörténeti munkákhoz. 

Nemcsak a települési, hanem a szakszervezeti 

és az iskolai gyűjtemények krónikája is 

fennmaradt és kutatható az Együtt hasábjain, 

immár elektronikusan is. 
 

 
 

Károly Nóra helyismereti könyvtáros 

Verseghy Ferenc Könyvtár 

 

Felhívás! 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójának tiszteletére a Verseghy Ferenc 

Könyvtár fel kívánja újítani a megyei 

eseményekre vonatkozó tematikus weblapját 

(http://vfek.vfmk.hu/1956/index.html), 

valamint a helyismereti wiki e témával 

kapcsolatos szócikkeit is bővítenénk. 

(http://www.zounuk.hu/hu/kategoria/wiki-

oldal-cimkek/1956) Ehhez kérjük a könyvtáros 

kollégák szíves közreműködését. Várjuk a 

településeken 2006 óta felállított emlékjelek 

fényképeit, korabeli forrásokra és a forradalom 

helyi áldozataira vonatkozó adatokat e-mailben 

(knora@vfmk.hu). 

Ezúton köszönjük azok hathatós segítségét, 

akik a levelezőlistán közzétett felhívás nyomán 

máris értékes dokumentumokkal gyarapították 

a jubileumi anyaggyűjtést. 
 

Horváth Zsuzsanna és Károly Nóra 

VFK, helyismereti könyvtárosok 

http://www.zounuk.hu/hu/kategoria/wiki-oldal-cimkek/1956
http://www.zounuk.hu/hu/kategoria/wiki-oldal-cimkek/1956
mailto:knora@vfmk.hu
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Riport könyvtárunk legidősebb 

olvasójával 

 
A tomajmonostorai könyvtár legidősebb tagja 

Agócs Béla bácsi. Őt az olvasás, a könyv 

szeretete eddigi élete során végigkísérte. A vele 

készített riportban az olvasáshoz való 

viszonyáról beszélgettünk. 

Mikor kezdődött az olvasás szeretete és miért? 

Már gyermekkoromban kezdődött, családi örökség, 

hiszen nagyapám és édesapám is szívesen forgatta a 

könyvet a kezében. Nagyapám egyszer azt mondta: 

„Na, bagoly, ha, megtanulsz olvasni, akkor 

megkapod ezt a könyvet!” Történelmi lexikon volt, 

amit éppen akkor olvasott. Természetesen, 

megtanultam olvasni. Az olvasás szeretete és a 

történelem iránti érdeklődésem akkor kezdődött és a 

mai napig megmaradt, pedig ez 1944-ben történt. 

Milyen témájú könyveket szeret? 

Mint mondtam, a történelem iránti érdeklődésem ma 

is megmaradt, de szeretem a kalandregényeket, 

Verne Gyula szinte minden kötetét, kedvencem 

Sarkady Imre, vagy Petőfi Sándor verseit is szívesen 

olvasom. Nagyon sokat forgattam Magyarország 

történetét feldolgozó köteteket, az 1848-49-es 

szabadságharc történetét, trianoni eseményeket leíró 

könyveket.  Számtalan első és második világháború 

történetét feldolgozó kötetet is olvastam. Az 

unokáimtól a „Labdarúgás története” című könyvet 

kaptam ajándékba. Ez a könyv is ott van a kedvencek 

listáján. 

Mit mondana a mai fiataloknak, hogy 

megszeressék az olvasást? 

Az olvasás jelentsen nekik kikapcsolódást és jöjjenek 

rá, hogy milyen sokat, illetve milyen keveset is 

tudnak! Az olvasással szerzett tudást, élményt pedig 

nem veszi el senki sem tőlük! 

Mivel nagyon sokat olvasott, megfordult-e 

már a fejében, hogy verset, könyvet, esetleg 

naplót írjon? 

Szándékomban áll, régóta foglalkoztat, hogy a Máté 

és Agócs család történetét meg kellene írnom. Lehet,  

hogy rászánok egy telet az írásra. 

Van-e valami érdekes története az olvasással 

kapcsolatban, amit szívesen elmesélne 

nekünk? 

A református pap fiával, Kökényesi Miklóssal 

barátkoztam, tanuló párok voltunk. Egy alkalommal 

megláttam náluk Verne Gyula: Némó kapitány 

könyvét. Mondtam neki, hogy elkérhetem-e, de az 

édesapjára hivatkozott, hogy vele kellene 

megbeszélni. Az édesapja azt mondta, hogy ideadja 

azzal a feltétellel, ha segítek a lekaszált szénát 

összegyűjteni, a kecskéknek ennivalót szedni. 

Ezután az eset után több esetben vittem tőlük 

könyvet, emlékszem, még egy nagy képes Bibliát is 

ideadott. A kölcsön kapott könyveket  boldogan 

olvastam. Minden alkalommal le kellett dolgoznom a 

könyvkölcsönzés „árát”. Különböző házkörüli 

munkákkal fizettem, pl. kukoricát morzsoltam, 

daráltam, barackot szedtem, stb. 

Ha számokban kellene kifejezni, hány kötetet 

olvasott el? 

Most jelenleg 300 darab könyvem van, 

szépirodalom, történelem, de a könyvtárból is 

szívesen kölcsönzök. 79 éves vagyok, hat éves korom 

óta olvasok évente legalább száz könyvet. A 

keresztrejtvényt is szívesen fejtem, nem nyugszok 

addig, míg meg nincs az eredmény. Egy párszor már 

nyertem is ezzel. Jobban szeretek olvasni, mint 

tévézni, a téli időszakban főként! 

Végezzünk egy gyors számolást, ez kb. 7000 

kötet elolvasott mű! Jelenleg könyvtárunk 

kötetszámának kétszerese. Ehhez csak 

gratulálni tudok! Köszönöm. 

Kívánom, hogy ilyen könyvekkel tartalmas 

időtöltése legyen mindenkinek, mint Béla 

bácsinak! Büszkék vagyunk rá, hogy 

könyvtárunk rendszeres látogatója és 

szeretnénk, hogy jó egészségben, sokáig 

legyen az olvasónk! Köszönöm a beszélgetést! 

 

Koczó Eszter 

IKSZT Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
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Találkozás Bernáth Józseffel, a „Séffel” 
 

Sok-sok esztendeje már, hogy együtt koptattuk 

„a Tiszaparti” Gimnázium padjait. Józsi volt a 

magyar fakultáció mókamestere, mindig jó 

hangulatot teremtett történeteivel. 

A 87. Ünnepi Könyvhét és 15. 

Gyermekkönyvnapok alkalmával találkoztam 

ismét vele, jó pár évvel középiskolai 

tanulmányaink befejezését követően. 

Úgy tűnt, megállt az idő, midőn besétált a 

Verseghy Ferenc Könyvtár Művészeti 

szalonjába. Ugyanaz a mosoly, ugyanaz a 

közvetlenség és vidáman csillogó szemek. 

Józsi szolnoki látogatásának apropója új 

szakácskönyveinek bemutatása volt a könyvhét 

alkalmából. Egy felnőtteknek, egy pedig a 

fiatalabb korosztálynak szól. 

Legtöbb szó a gyerekeknek szánt 

szakácskönyvérő esett. Elmesélte, három (9, 11 

és 12 éves) gyermekkel főzött. Nekik kellett 

összeírni az általuk nem kedvelt zöldségeket. A 

három listát összevetették és azokból 

választották ki azt a 15 „ételt”, amit később 

többféleképpen készítettek el. 

A séf elmagyarázta, a cél az volt, hogy az 

elkészült ételt megegyék a fiatalok, akik 

megtudván az ellenük tervezett „merényletet”, 

már nem is örültek annyira a közös főzésnek. 

Az író-olvasó találkozón elhangzott - az olykor 

ellenségnek számító - tököt, brokkolit, avagy 

karalábét grafikus segítségével igyekszik 

közelebb vinni az elutasító szívekhez. Mókás 

szörnyeknek vannak ábrázolva ugyanis az 

elkészült ételek, illetve a hozzávalók. 

Több kérdést is intéztek a jelenlévők Józsihoz: 

Jó-e az olívaolaj, avagy a kókuszzsír a sütéshez? 

Mennyire érdemes fagyasztott zöldséget venni 

a friss helyett? Mindezekre és még sok más 

kétséges dologra is választ kaptak az 

érdeklődők. Itt jegyezném meg, a fiatal 

korosztály is képviseltette magát. 

Egyikük ki is fejtette véleményét a 

kókuszzsírral kapcsolatban. Kijelentette, 

édesanyja gyakran alkalmazza eme sütési 

módszert és neki nem is igazán ízlik emiatt az 

elkészült étel. Jelenlévő édesanyjának orcája 

egészséges pírt is kapott e szavak hallatán. 
 

 
 

Összességében oldott és vidám hangulatú 

beszélgetés lett a könyvbemutatóból. 
 

Négyesi Ildikó 

Szolnok, Hild Viktor Könyvtár 
 

KSZR szakmai nap 
 

2016. június 27-én KSZR szakmai napot 

tartottunk a Verseghy Ferenc Könyvtárban. 

A köszöntőt és bevezetőt Czakóné Gacov 

Katalin kommunikációs és marketing 

igazgatóhelyettestől hallhattuk. A KSZR 

beszámolót Takáts Béla megyei feladatokat is 

ellátó szakmai igazgatóhelyettes tartotta meg. 

Mészáros Klára, az SZKESZ igazgatója a 

gazdasági dokumentumok formai jegyeiről 

tartott előadást. A KSZR rendezvényekről 

Vona-Gődér Krisztina tolmácsolta Dankóné 

Szabó Edit osztályvezető szavait. A KSZR 

könyvkiszállításról Máté Ágnes osztályvezető 

tartott tájékoztatót. Módszertan a KSZR-ben – 

KSZR a módszertanban c. prezentációt Illés 

Julianna osztályvezető vetítette ki. Konzultáció 

és kötetlen beszélgetés zárta a programot. 

(szerk.) 
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Könyvajánló a szerzőtől 
 

Az államszocialista-kommunista diktatúrák 

egyházpolitikájáról, az Állami Egyházügyi 

Hivatal tevékenységéről, az ÁVH történelmi 

egyházakat, valamint kisebb felekezeteket ért 

terrorintézkedéseiről és az említett egyházak 

egyes papjainak, lelkészeinek a Rákosi-, illetve 

a Kádár-rendszerrel vállalt kollaborációjáról 

számos országos vonatkozású monográfia 

készült, ám komoly hiányterületnek számít a 

20. századi egyháztörténet regionális szintű 

ismertetése. 

E kötet célja megismertetni az Olvasóval – 

megemlítve röviden előzményként az 1945 

utáni éveket – az 1956-os forradalmat és 

szabadságharcot követő kemény 

megtorlásoktól a „fridzsiderszocializmusba” 

utat mutató konszolidáció időszakáig terjedően 

Szolnok megye egyházpolitikai helyzetét, 

különös tekintettel az országos trendtől eltérő 

helyi sajátosságokat. 

Habár maga a téma egyházpolitikai 

vonatkozású, a megközelítés igyekezett 

társadalomtörténeti szempontból vizsgálódva 

feltárni Szolnok város mellett a Jászságban és a 

Kunság szegényebb vidékein lezajlott 

folyamatokat, megértve az eseményeket 

befolyásoló pártállami döntések főbb 

motivációit. A téma sokrétűsége miatt e munka 

megírását széleskörű levéltári és könyvtári 

kutatások előzték meg, mely során mind a 

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltárának, mind a Magyar 

Nemzeti Levéltár 1945 Utáni Kormányszervek 

Főosztályának, mind az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltárának, valamint a 

közigazgatási megyék területét 

egyházkormányzati szempontból felosztó 

egyházmegyék levéltárainak vonatkozó 

forrásanyagai kerülnek alapos forráskritikai 

vizsgálat során ismertetésre.  

A hivatalos szervek iratainak vizsgálata mellett 

a korabeli sajtóorgánumok egyházakra 

vonatkozó cikkei és egy kortárs szemtanú 

személyes emlékei is színesítik a kötetet, mely 

megkísérli bemutatni az MDP, majd MSZMP 

Szolnok Megyei Pártbizottságának, valamint a 

Szolnok Megyei Tanács Egyházügyi 

Főelőadójának együttműködését a helyi állami, 

valamint társadalmi szervekkel. Ennek célja a 

megye területén működő keresztény egyházak 

totális pártállami kontroll alatt tartása, 

ellenőrzése, korrumpálása, először megtörése, 

majd saját arculatára formálása volt, melynek 

legfőbb eszközéül a megyei békepapság 

szolgált. 

E rövid áttekintést nyújtó mű elején olvasható 

egy kis ideológiai ismertetés, mely segítséget 

nyújthat a „marxizmus-leninizmus” heves 

vallás-, illetve egyházellenességének 

megértéséhez, majd – igazodva időben az 

országos irányvonalhoz – bemutatásra kerül az 

Állami Egyházügyi Hivatal Szolnok megyei 

első emberének tevékenységi köre. Ezt követi a 

helyi békepapi mozgalomnak a Szolnok megyei 

pártállami szervekkel való együttműködése, a 

Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

„Egyházi Reakció Elleni Elhárítás Ügyosztálya” 

egyházüldözésének dokumentálása, valamint 

rövid kitérőként a Szolnok megyei társadalmi 

szervek – Hazafias Népfront, Népművelési 

Intézet, KISZ, tanári kar – egyházakkal, vallásos 

emberekkel való kapcsolata. 

E kötetet felekezeti hovatartozástól függetlenül 

ajánlom bárkinek, akit érdekel, milyenek 

lehettek a Szolnok megyei vallásos emberek – 

nemcsak papok – hétköznapjai a kommunista 

típusú diktatúra idején. Tartalmas élményeket 

nyújtó, mégis kellemes olvasást kíván a 

Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a 

Jászkunságban c. könyvhöz a szerző: 

Sulák Péter Sándor 

sulak.peti@gmail.com 
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NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

2016. OKTÓBER 3-9. 
 

2016-ban az Országos Könyvtári Napok 

eseménysorozata a NAGY KÖNYVTÁRI 

BEAVATÁS összefoglaló címet kapta. Az 

októberi napok alatt az elmúlt évektől némileg 

eltérő szerkezetben szeretnénk végiggondolni a 

sokak figyelmére számító fontos témákat. 

Közben figyelünk arra is, hogy népszerűsítsük 

azokat a törekvéseinket, amelyeket az elmúlt 10 

évben sikerült megalapoznunk. A projekt 

tervezésekor gondoljunk valamennyi 

korosztályra! Eddigi együttműködő 

partnereink mellé próbáljunk újakat is bevonni 

a közös munkába! Jó lenne, ha összehangolt 

tevékenységünk a megszokott tartalmas 

színvonal mellett újdonságokat kínálna a 

rendszeres könyvtárlátogatóknak éppúgy, mint 

azoknak, akik ezekben a napokban fognak 

ismerkedni a sokszínű könyvtári 

szolgáltatásokkal. 

 

Szlogen: Nagy Könyvtári Beavatás! 
Találkozzunk a könyvtárban! 

 

október 3. hétfő Hírül adjuk 

október 4. kedd Zöld könyvtár 

október 5. szerda Könyvválasztó 

október 6. csütörtök Múltidéző 

október 7. péntek Könyvtári legek 

október 8. szombat Mozdulj ki! 

október 9. vasárnap Könyves vasárnap 

 

Az IKSZ Elnöksége anyagából emeltük ki a 

tájékoztatót. 

Illés Julianna 

VFK, Területi szolgálat 

Mosolyogj, ez Ünnep! 

Beszámoló a 87. Ünnepi Könyvhét és  

15. Gyermekkönyvnapok szolnoki 

eseményeiről 
 

Különleges szélforgók lepték el Szolnokot 

június 9-11 között. Ekkor zajlott a 87. Ünnepi 

Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok 

rendezvénysorozat. A bordó – fehér, verseghys 

– libris szélforgók ötletét az az új 

együttműködési megállapodás adta, ami a Libri 

Könyvkereskedelmi Kft. és a Verseghy Ferenc 

Könyvtár között jött létre, az olvasás 

népszerűsítéséért. „A könyv a közös 

szenvedélyünk”, hirdették a szintén erre az 

alkalomra készíttetett színes szilikon karkötők 

is. Minden kedves résztvevőt 

megajándékoztunk ezzel, ha kitöltötte a 

könyves totót a Kossuth téren a könyvtári 

sátornál. 

Az idén először nem a Damjanich János 

Múzeum udvarában volt a könyvárusítás és a 

program sorozat, hanem kint a 

rendezvénytéren. Műfűvel, babzsák fotelokkal, 

napernyőkkel tettük kellemessé a családok ott 

tartózkodását. 

Látogatókban nem volt hiány, összesen több 

mint 1200 felnőtt és gyermek vett részt a 

rendezvényeken. A hagyományos író-olvasó 

találkozók, könyvbemutatók, mesezenekari 

koncert, mesemondás mellett szabadtéri családi 

ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, 

arcfestés, valódi lovagi bemutató színesítette a 

könyves ünnepet a városban. 

Vendégeink voltak: Lázár Balázs, Jandácsik Pál, 

Bistey András, Bernáth József, Bán Mór, Szele 

György, Mechler Anna, Kemény Zsófi. 

Gyermekkönyvgyűjtési akciót is rendeztünk, 

egész héten vártuk a felajánlásokat használt, de 

még jó állapotú könyvekből. Aki adott, kapott 

egy 20 %-os vásárlási kupont. 
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Az összegyűjtött könyveket a Hetényi Géza 

Kórház Gyermekosztályának fogjuk eljuttatni. 

Az ajándékok átadásáról, a gyermekek öröméről 

a következő alkalommal adok hírt. 

A megyei megnyitóra hagyományosan idén is az 

országos megnyitó előtti napon, június 8-án 

került sor, ezúttal egy KSZR-es  könyvtárban, 

Jánoshidán. 

A településen színvonalas szakmai program és 

kiváló vendéglátás várta a megye településeiről 

érkező kollégákat, illetve az érdeklődő helyi 

lakosokat. 

Az iskolások vidám műsora után Péterfi Rita 

megyei hálózati vezető (Pest Megyei Könyvtár), 

olvasásszociológus inspiráló prezentációja 

következett: Gyakorlati példák az 

olvasásfejlesztésre itthon és külföldön címmel.  

Köszönet illeti a könyvtár és a faluház minden 

munkatársát, valamint a Területi Szolgálat 

könyvtárosait, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy 

mind a 29 vendég jól érezze magát. 

 

 
 

Czakóné Gacov Katalin, Szalay Ferenc polgármester 

Ezen a pár napon valóban a könyveké volt a 

főszerep a városban. Ahhoz, hogy ezt elérjük, 

szükség volt az intézmény minden 

munkatársának összefogására. Ezúton is 

köszönöm még egyszer a közreműködést 

mindenkinek. Azoknak, akik részt vettek a 

kreatív anyagok elkészítésében, azoknak, akik 

kint a sátorban, a téren izzadtak, azoknak, 

akik bent a könyvtárban tartották a frontot, és 

kiszolgálták a könyvtárlátogatókat, azoknak, 

akik gondoskodtak a meghívott vendégeink 

kényelméről, azoknak, akik ki-és bepakoltak a 

sátorba, azoknak, akik mindezt 

dokumentálták. 
 

 
 

És nem utolsósorban köszönet az égieknek, 

hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, három 

napig kitartott és csak azután jött a vihar, hogy 

az utolsó könyv és technikai eszköz is 

biztonságban volt. Sajnos, ez a szombati 

ügyeletes csapatról nem mondható el, alaposan 

eláztunk.  

 

Czakóné Gacov Katalin 

VFK, kommunikációs és marketing 

igazgatóhelyettes 
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