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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 
 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalom-

tudományi Intézetének XVIII. századi Osztályán 2015 őszén vetődött fel 

először egy, a 2017. évben megrendezendő Verseghy-emlékkonferencia 

gondolata. Akkor már jól látszott, hogy a Verseghy-kutatás hosszabb 

kihagyás után újra megélénkült, elsősorban az MTA és a Debreceni 

Egyetem Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportja által 

elvégzett, illetve tervbe vett munkálatok révén. Doncsecz Etelka akkorra 

már elkészítette Szolnok híres szülöttének a fogsága előtti életpályáját 

bemutató doktori értekezését, valamint Verseghy drámáinak kritikai 

kiadását. Javában folyt továbbá a Verseghy-levelezés, a lírai és a 

szépprózai művek kritikai kiadásának előkészítése. 

Az elképzelésünk az volt, hogy felvesszük a kapcsolatot a 

szolnoki intézményekkel, hogy közösen rendezzük meg a Verseghy 

születésnapjára időzített tudományos tanácskozást, felelevenítve a 

korábbi, öt évenként megtartott emlékülések, emlékkonferenciák szép 

hagyományát. Amikor 2017 őszén megkerestük ez ügyben a Verseghy 

Könyvtárat és a Verseghy Kört, legnagyobb örömünkre kiderült, hogy a 

könyvtár vezetősége és a Kör tagjai szintén tervbe vették az évforduló 

méltó megünneplését, így attól kezdve már összefoghattunk, s a 

decemberben megalakult emlékbizottság keretében kezdődhetett meg a 

tervezett események előkészítése. 

Itt szeretném megköszönni az emlékbizottság tagjainak, Czakóné 

Gacov Katalin könyvtárigazgató asszonynak, Illés Juliannának, a 

Verseghy Kör elnökének, Lászlóné Nagy Ilonának, a Verseghy 

Könyvtárért Alapítvány kuratóriumi elnökének, Pogány Gyula 

gimnáziumigazgató úrnak és Ábelné Egyed Eleonórának, Szolnok  
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Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, 

Kulturális és Sport Osztálya osztályvezetőjének 

az együttgondolkodást, a sok segítséget, 

elkötelezett munkát, melynek révén létrejöhetett 

a színes és gazdag egész éves programsorozat és 

benne a kétnapos tudományos konferencia. 

A tanácskozáson elhangzott előadások amellett, 

hogy felelevenítették az előttünk járó kutatók, 

tudósok nézeteit a sokszínűségével, kiemelkedő 

szépirodalmi és tudományos teljesítményével 

újra és újra bámulatra késztető Verseghy Ferenc 

életét és műveit illetően, számos új, a 

szakirodalomban már vizsgált vagy éppen 

korábban nem tárgyalt témára vonatkozó 

kutatási eredményt ismertettek. A legfrissebb 

kutatások által feltárt adatok révén fény derült 

Verseghy munkásságának eddig nem vagy 

kevésbé ismert aspektusaira, feltárultak már 

elemzett jelenségek további összefüggései. Úgy 

véljük, az új eredmények megérdemlik, hogy 

nyomtatásban is napvilágot lássanak: terveink 

szerint az előadások szerkesztett változatait még 

az emlékév folyamán könyv alakban közreadjuk. 

Előre is köszönjük a Verseghy Könyvtárért 

Alapítvány és a Verseghy Könyvtár segítségét a 

tervezett kötet kiadásához szükséges anyagi 

támogatás előteremtéséhez! 

Bízunk benne, hogy tanácskozásunk és a 

megjelentetendő tanulmánykötet további 

ösztönzést adhat az utóbbi években megélénkült 

Verseghy-kutatásnak. Mi, kutatók ugyanis 

semmiképpen nem dőlhetünk hátra, ugyanis – 

ahogyan arra az előadások egy része is 

rávilágított – számos nehéz és összetett filológiai, 

nyelvészeti, irodalom- és eszmetörténeti 

vizsgálat és forráskiadási munkálat vár még 

elvégzésre. Közülük az egyik legfontosabb a 

régóta hiányzó, a Verseghy-életpályát és –élet-

művet átfogóan bemutató monográfia 

összeállítása, melynek megírása egy több 

tudományterület, az irodalom-, nyelv- és 

zenetörténet stb. szakértőiből álló munkacsoport  

szép feladata lehet. A monográfia elkészítését 

szerencsére nagyban elősegítheti, hogy 

hamarosan megjelenik a Verseghy-levelezés, 

valamint a lírai és a szépprózai munkák 

kritikai kiadása. További fontos eredmény a 

könyvtár által működtetett és szerkesztett 

Verseghy-honlap megújítása, reméljük, a 

megkezdett munka e téren is folytatódhat. 
 

 

Lengyel Réka 
 

 

Ezek után először is szeretném megköszönni a 

magam és szolnoki szervezőkollégáim 

nevében előadóinknak és a további 

résztvevőknek, hogy elfogadták 

meghívásunkat a tanácskozásra. Köszönöm a 

hallgatóság, elsősorban a Verseghy Kör tagjai 

és a Verseghy Könyvtár munkatársai 

kitüntető és kitartó figyelmét, jelenlétét. 

Magam és kollégáim hálás köszönettel 

tartozunk a könyvtár munkatársainak, 

elsősorban Czakóné Gacov Katalin igazgató 

asszonynak és Illés Juliannának azért, hogy 

biztosították számunkra a nyugodt 

körülményeket a tanácskozáshoz, 

előteremtették a szép kísérőprogramok meg- 
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valósulásához szükséges anyagiakat, és 

előkészítették a három kiállítást. 

Szívből köszönjük a meleg fogadtatást, a minden 

részletre odafigyelő, baráti vendéglátást! 

 

 
 

Végül engedjék meg, hogy felidézzek egy rövid 

részletet Szurmay Ernőnek A szolnoki Verseghy-

műhely 25 éve című összefoglalójából, mely az 

1997-ben megrendezett tudományos ülésszakon 

hangzott el, s az ehhez kapcsolódóan megjelent, 

In memoriam Verseghy Ferenc 5. című kiadványban 

jelent meg. Szurmay Ernő így tekintett vissza a 

kezdetekre: „[…] a Verseghy-életművel való 

tudományos igényű, rendszeres és folyamatos 

foglalkozás Szolnokon valóban negyedszázada, 

1972 őszén indult el. […] A könyvtárból kiinduló 

eszmét, melynek lényege egy, a Megyei 

Könyvtár vonzáskörében működő és a Verseghy-

kutatás iránt elkötelezett munkaközösség életre 

hívása volt, a Magyar Tudományos Akadémia 

Irodalomtudományi Intézetének tizennyolcadik 

századi kutatócsoportja karolta fel. 

Csak a legigazibb tisztelet hangján említhetjük 

boldogult Tarnai Andor nevét, aki 

munkatársaival, Szörényi Lászlóval, Bíró 

Ferenccel együtt nem sajnálta a fáradságot 

hónapokon át ismétlődő konzultációkon 

felkészíteni, a tudományos kutatómunka 

kötelező disciplináinak betartására nevelni 

szolnoki munkacsoportunk tagjait. Tarnai Andor 

segített az 1972. december 14–15-én megtartott 

megtartott tudományos ülés 

megszervezésében és előkészítésében, s ő 

vállalta az első In memoriam Verseghy Ferenc c. 

és az ülésszakok szövegét tartalmazó kötet 

lektorálását is.” 

Osztályvezetőnk, Tüskés Gábor professzor 

korábban éppen Tarnai Andor kapcsán hívta 

fel a figyelmünket annak a szimbolikus 

kézfogásnak a jelentőségére, amelynek révén 

az egyik generáció átadja tudását, 

tapasztalatait, hagyományait a következőnek. 

Megtisztelő, hogy e nagy elődök 

nyomdokaiba lépve most itt lehetünk, és 

reméljük, hogy átvihetünk valamit ránk 

hagyott szellemiségükből. 
 

Lengyel Réka 

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 

tudományos munkatárs 
 

 
 

 

http://verseghy.vfmk.hu/ 

http://verseghy.vfmk.hu/
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65 éves a Városi Könyvtár Tiszaföldváron 

Gondolatok a könyvtárról egy ünnep 

kapcsán… 
 

Minden év január 22-én a magyar kultúra 

napját ünnepeljük. Szorosan összefonódik ezzel 

az ünneppel januárban egy másik jeles nap, 

évforduló is: január 1-én ünnepli a Városi 

Könyvtár alapításának 65-dik évfordulóját! 

Engedjék meg nekem, hogy elfogult legyek: 

nekem a magyar kultúra napjáról a 

könyvtáram, a dolgozóim, az olvasóink jutnak 

eszembe.  Én ezen a napon őket ünneplem a 

szívemben! Elfogultságomnak talán az az oka, 

hogy majd’ 30 éve a könyvtár dolgozója, 

jelenleg vezetője lehetek. Büszke vagyok rá! 

Elcsépelt közhely, de igaz, szinte második 

otthonom. Családi körben, ha valamit a 

munkahelyemen felejtek, a válaszom a 

szeretteimnek sokszor így szól: „otthon 

felejtettem”. A gyerekeim csak nevetve 

legyintenek: „anyának hiányzik a második 

otthona, a könyvtár! A tudat alatti elszólásából 

kiderül.” 

Könyvtárunk évfordulója kapcsán nem is a 

könyvtár történetével, fejlődésével szeretnék 

emlékezni, ünnepelni, hanem rendhagyó 

módon szívmelengető, olvasókkal kapcsolatos 

emlékeimet szeretném megosztani Önökkel. 

Hiszen olvasó, látogató, könyvtáros nélkül a 

könyvtár csak egy épület, amiben szervezett 

rendben sorakoznak dokumentumok. Igazi 

funkcióját csak a kedves olvasókkal való 

kapcsolattartás, szaknyelven olvasószolgálattal 

nyeri el. Nekünk, tiszaföldvári könyv-

tárosoknak tényleg szó szerinti szolgálatot, 

alázatot, az olvasó tiszteletét jelenti ez a 

foglalkozás. Ezt biztosan tudom és ki is 

jelenthetem a jelenlegi, de a volt kollégák 

nevében is.   

Én a könyvtár ünnepének tekintem azt is, 

amikor egy hónapban sajnos csak egyszer tud  

betérni (segítő gondozó híján) az az olvasó, aki 

a harmincas éveiben járó, de tudatilag 

kisgyermek szintjén élő fiának kér olyan 

mesekönyveket, amitől Ő megnyugszik, szép 

képek és rövid, feldolgozható történetek 

vannak benne. A szerető édesanya pedig olyan 

olvasmányokhoz jut hozzá, ami elvonja a 

figyelmét a mindennapok gondjairól. 

Nekem a magyar kultúra ünnepe és a könyvtár 

jut eszembe akkor is, amikor azzal 

büszkélkedhetünk, hogy évekig tagjaink között 

tudhattuk és a könyvtárban a tudomány és az 

olvasás megszerettetése felé terelhettünk olyan 

gyerekeket is, akikből felnőve Tiszaföldvár 

hírnevét öregbítő nagydoktor lett, vagy a helyi 

általános iskolában és gimnáziumban tanítja a 

gyerekeket, fiatalokat az irodalom, a nyelvek, a 

matematika szépségeire. Közben a saját 

gyerekei is a könyvtár szorgos látogatói. 

Én a könyvtárra és a könyvtárosokra vagyok 

akkor is büszke, amikor a három gyerekes 

anyuka betér a könyvtárba. Szakmát szeretne 

váltani, mert a régi munkahelye megszűnt. 

Gyes mellett elkezdett egy főiskolát, de a 

segítségünket kérte, mert sehol sem jut hozzá a 

tanulmányaihoz szükséges jegyzetekhez, 

irodalomhoz. A kollégáim felkutatják, 

megvásárolják a saját állományunkba, vagy 

könyvtárközi kölcsönzés útján beszerzik papír 

vagy elektronikus formátumban a kért témáról 

szóló dokumentumot. Ez az igazi, személyre 

szóló olvasószolgálati munka, az igényeknek 

megfelelő, állománygyarapítás, gyűjtemény-

szervezés. 

Nekem a magyar kultúra ünnepe és a könyvtár 

jut eszembe akkor is, amikor a könyvtárunkban 

felhalmozott, az emberi ismeretek szinte 

minden területét felölelő dokumentumkincset a 

rendezvényeinkkel a lakosság felé közvetítjük: 

- az évenkénti mesemondó versenyeinken 

a kicsik újra felfedezhették a népmese 

világát, a büszke szülőkkel, nagyszülők- 
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kel egy tartalmas, családi délutánt 

tölthettek el a könyvtárban, 

- a kézműves foglalkozásainkon a 

szabadidő hasznos eltöltése mellett a népi 

kézművesség rejtelmeibe is 

bepillanthattak, 

- „Nem kötelező(k)” versenyeinken játékos 

formában megszerettettük a kötelezőként 

tanulandó igényes irodalmat, 

- a sok-sok éve, és immár a könyvtár 

védjegyévé vált Játékos 7 próba, valamint 

a Könyvtári fejtörő feladatainkkal az 

ismeretek bővítése felé tereltük a 

gyerekeket, 

- rajzpályázatainkkal a gyerekek, 

festménykiállításainkkal a felnőttek 

művészeti kultúráját gyarapítottuk, 

- Homeopátiás klubunkkal és a meghívott 

előadókkal hozzájárultunk az érdeklődő 

és nyitott olvasók egészségének 

megóvásához, betegségeik leküzdéséhez, 

- az immár 13 éve, minden évben 

meghirdetett Közlekedésbiztonsági 

előadásokkal és versenyekkel a gyerekek 

biztonságos közlekedéséhez járultunk 

hozzá. 

Nekem a könyvtár, mint a város szívesen 

látogatott közösségi színtere jut eszembe akkor 

is, amikor a magányos, családjától távol élő 

nyugdíjasnak a könyv és az olvasás az egyetlen 

kikapcsolódás, a könyvtár az emberi 

kapcsolatteremtés színhelye. Egyszerűen csak 

ennyit mond: „olyan jó itt”. 

Nekem a könyvtár és a nem hiába való, hanem a 

megtérülő és jó munka jut eszembe akkor is, 

amikor az ország másik felén járva egy 

könyvesboltba betévedek. Ott rám köszön és 

szeretettel emlékezik egy olyan volt gyermek 

olvasónk, aki hátrányos helyzetű és bántalmazó 

családból származott. Ennek ellenére minden 

pénteken megjelent a testvérével a könyvtári 

foglalkozásokon, játszhatott, tanulhatott, 

kiszabadulhatott arra a délutánra a fojtogató 

otthoni légkörből. Ma már három gyerekes, 

példás családapa. 

Nekem a könyvtáros, mint pszichológiát 

tanult ember jut eszembe akkor is, amikor 

segíteni nem tud, de bizalommal fordul feléje 

az édesapját nemrég elvesztett hölgy olvasó, 

és bánatát, amit eddig még ilyen mélységben 

senkinek sem, de a könyvtárosnak feltárja. 

Sok ember megtisztel minket a bizalmával és 

megnyílik nekünk. Köszönjük! 

Nekem a magyar kultúra ünnepéről és az 

évfordulónkról a könyvtár és a kollégáim 

jutnak eszembe. Akik nem csak könyvtárosok, 

hanem az előzőeket tekintve nevelők, tanárok, 

tanácsadók, lelki támaszok, ha a körülmények 

úgy kívánják figyelmes hallgatók, a kultúra 

közvetítői. Nagy kincsnek tekintem ezt a 

hozzáállást, akkor, amikor a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy egyre feszültebb, 

ingerlékenyebb a mai rohanó ember. Társait 

vagy akár családtagjait visszakézből lelkileg 

padlóra küldi lelkiismeret-furdalás nélkül, ha 

önös érdekei úgy kívánják. 

A Városi Könyvtár megalapításának 65-dik 

évfordulóján szeretném köszönteni 

olvasóinkat, könyvtár látogatókat! Hívjuk, 

várjuk a még nem tag, de érdeklődő 

lakosokat, látogassanak el intézményünkbe, 

vegyék igénybe a könyvtár szolgáltatásait! 

Köszönöm valamennyi jelenlegi, vagy már 

más könyvtárban dolgozó, illetve a nyugdíjas 

kollégám elhivatott munkáját!  
 

Gyarmatiné Sajtos Brigitta 

Tiszaföldvár, könyvtárvezető 
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Nagy támasz a könyvtár a tanulás során 
 

A munkavállalók továbbképzése mindig is 

nagyon fontos volt. Napjainkban ez még 

nagyobb hangsúlyt kap, hiszen nemcsak a 

kormányok sürgetik ezt, de az élet is 

folyamatosan igazolja, hogy szükség van 

tudásunk fejlesztésére. Ennek szellemében 

sokan döntenek úgy, hogy fejleszteniük kell 

angol nyelvtudásukat. Magam is közéjük 

tartoztam. 

A felsőfokú nyelvvizsgát (de inkább magát a 

nyelvtudást) céloztam meg, és ebben nagy 

segítség volt az, hogy könyvtáros vagyok. A 

Hild Viktor és a Verseghy Ferenc Könyvtár 

állományát egyaránt igénybe vettem az 

írásbeli, illetve a szóbeli vizsgához való 

felkészüléshez. Meggyőződtem arról, hogy az 

idegen nyelv elsajátításhoz tankönyvek, 

hangzó anyagok, illetve tesztkönyvek 

sokasága várja az olvasókat. 

A könyveket azonban nem elég csak kinyitnia 

az olvasónak. Aki nyelvtanulásra szánja el 

magát, készüljön fel arra, hogy a sikeres 

vizsga érdekében hosszú hónapokat kell 

eltöltenie a tananyagok mellett. Az én 

esetemben sem volt ez másképp. Évek óta 

nem foglalkoztam tudásom fejlesztésével, így 

mikor újra hozzákezdtem a tanuláshoz, a 

hallás utáni feladatok feladták a leckét. 

Sokszor gondoltam arra, sosem fogom 

megérteni, hogy mit mondanak. A hallásom 

nem tökéletes, így keményen küzdöttem, 

hogy élesítsem eme érzékszervemet. 

Az írásbeli rész sem volt könnyebb, ahol egy 

számomra teljesen új feladattal találkoztam. 

Ez az esszéírás volt, s ennek a műfajnak a 

sajátosságait meg kellett tanulnom. Olyan ez, 

mint a fogalmazás. Kell, hogy legyen 

bevezetés és befejezés. Közte azonban a téma 

mellett, illetve azzal szemben kell állást 

foglalni.   

Az érvelés nem könnyű műfaj. Különösen 

abban az esetben nem, amikor egy témával 

(pl. doppingolás) kapcsolatban határozott az 

álláspontom. Ilyen esetben nem könnyű 

mellette és ellene is érvelni. Sokszor éreztem 

úgy, hogy ez az a dolog, ami sosem fog 

menni, de nem adtam fel. Több tucat megírt 

esszével és baráti e-maillel (ez másik szerves 

része az írásbelinek) a hátam mögött azt 

mondom, megérte a sok gyakorlás. A 

hibáimból, bármennyire is rosszul esett 

hallanom, látnom őket, tudtam tanulni. Így 

lehetett sikeres a vizsgám.  

Összességében azt kell mondanom, hogy bár 

sok lemondással jár önmagunk képzése, de a 

végén megéri. Saját értékünket növeljük a 

megszerzett tudással, magán- és 

szakemberként egyaránt. Hétköznapi 

emberként idegen nyelven tájékozódhatunk a 

világban történt eseményekről, 

megszervezhetjük külföldi utunkat és 

könnyebben tájékozódhatunk egy másik 

országban. Könyvtárosként akár már az angol 

nyelvet ismervén meg tudjuk nézni egy-egy 

külföldi könyvtár honlapját, hogy milyen 

szakmai munkát végeznek ott, illetve az 

olvasóknak is tudunk segíteni idegen nyelvű 

irat értelmezésében. 

 

Négyesi Ildikó 

Hild Viktor Könyvtár 
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Könyvtárat avattunk 
 

2017. február 11-én átadtuk az olvasóknak a 

Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársainak 

szakmai segítségével, illetve a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Könyvtári Szolgáltató 

Rendszer anyagi és szakmai támogatásával 

megújult tiszainokai könyvtárat. 

Hét éve jártam utoljára a tiszainokai 

könyvtárban, akkor a kis hely és a rossz 

körülmények ellenére is gyerekek voltak ott, 

akiken látszott, hogy otthon érzik magukat. 

Sokáig tartottam attól, hogy ha csökken a 

lakosságszám, akkor a könyvtárra is 

pusztulás vár. Sajnáltam a gyerekeket, akik 

anyagi okokból nem juthatnak korszerű 

könyvtári ellátáshoz. Aztán 2013-ban létrejött 

az együttműködés a falu és a megyei 

könyvtár között, és lassan elkezdődött az 

átalakulás, majd eljutottunk a teljes 

megújításhoz. 

A terek átalakítását, festését az önkormányzat 

vállalta, a bútorokat, kiegészítőket pedig 

KSZR támogatásból a megyei könyvtár 

finanszírozta. Farkas Erzsébet a megyei 

könyvtár módszertani munkatársainak 

távsegítségével, de mégis egyedül varázsolta 

széppé ezt a helyet, és viseli gondját, mint egy 
 

 

igazi könyvtáros. 

A megnyitó napján nagy volt a nyüzsgés a 

településen, megtelt a nagyterem, mindenki 

kíváncsian várta, milyen is lett a „falu új 

nappalija”. Az esemény fontosságát jelzi, 

hogy az átadó ünnepségre eljött Berecz Zsolt, 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

alelnöke, illetve Boldog István országgyűlési 

képviselő is. 

A nemzeti színű szalag átvágásakor tele volt a 

kis könyvtár vendégekkel, öröm volt nézni a 

gyerekeket, ahogy birtokba vették a számukra 

kialakított baglyos szőnyeges sarkot, 

dédelgetve a megnyitón kapott 

Könyvtármacit. 
 

 
 

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatója írta, egy amerikai 

közkönyvtáros szavait idézve, hogy „A 

feladatunk annak biztosítása, hogy senki ne 

menjen el úgy a könyvtárból, hogy ne vigyen 

magával valamit a kezében, a fejében vagy a 

szívében – legyen az egy könyv, egy információ 

vagy egy kellemes érzés.”  

Biztos vagyok abban, hogy a megnyitóról 

mindenki hazavitt valamit. Én a 

bizonyosságot, hogy Inokán a könyvtár, a 

kultúra, a közösség megmarad, sőt 

folyamatosan fejlődik. 

 

Czakóné Gacov Katalin 

VFK, igazgató 
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Kitüntetés Törökszentmiklóson 

 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az Ipolyi 

Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális 

Központ a Magyar Kultúra napja alkalmából 

Zetz Jusztina nyugalmazott könyvtárost 

Törökszentmiklós Város Közművelődési Díjára 

terjesztette fel, melyet 2017. január 19-én a 

Képviselő Testület megszavazott. E szakmai díj 

átadására 23-án hétfőn, Törökszentmiklóson az 

Ipolyi Kulturális Központ Zsigray Julianna 

színháztermében 17 órai kezdettel került sor. 

Zetz Jusztina 1957-től egészen 1993-ig 

főállásban, majd nyugdíjazása után 2007-ig, 

azaz 52 évig munkálkodott a törökszentmiklósi 

Városi Könyvtárban kölcsönző könyvtárosként, 

szakmódszertanosként. Statisztikai, 

alkalmanként adminisztrációs feladatokat is 

ellátott. Évenként elkészítette a selejtezési 

jegyzéket az elavult, elhasználódott 

könyvekről, kivezette a cím és csoportos 

leltárkönyvből. Könyvtárosi munkája a 

legnehezebb időszakban kezdődött, a 

népkönyvtárak kialakulásának idején. Lelkes 

támogatója volt a könyvtárak alapításának, 

évtizedekig módszertani segítője volt a 

környező községek könyvtárainak. 1960-70-es 

években 12 községi könyvtár és 14-17 

fiókkönyvtár tartozott munkaköréhez. Mostoha 

körülmények között, alkalmi járművekkel vitte 

a könyveket a községekbe, és szervezte a már  
 

 

klasszikussá vált író-olvasó találkozókat. 

Művelődési autóval hozta-vitte az írókat. 

Hosszú ideig volt igazgatóhelyettese a 

könyvtárnak. Példamutató egyéniség a 

könyvtári munka minden területén, mely 

követendő a jelen-, és utókornak egyaránt. 

Jusztika néninek köszönjük a példamutató 

életét, áldozatos munkáját, hivatásszeretetét, az 

emberségét és azt a sok jót, amit kaptunk Tőle, 

de mindenképpen az örökséget, hiszen 

integrált intézményünk alapjait helyezte el és 

adta tovább, létjogosultságot szerezve további 

munkánkhoz. Szeretettel gratulálunk, jó 

egészséget kívánunk Neki! 

 

Medgyessy Klára 

intézményvezető 

 

Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szervezetének bemutatkozása 

 

Megalakulás: 

„1975. december 8-án alakult meg a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Szolnok Megyei 

Szervezete, nyolcvan fős taglétszámmal. Az 

alakuló ülés elnökké dr. Kardos Józsefnét 

választotta.  

Az alakulás utáni évek legfontosabb feladata az 

egyesületi tagság szervezése, a tagtoborzás 

volt. A könyvtáraknak kiküldött belépési 

nyilatkozatok visszaérkezése nyomán, két év 

alatt a taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a 

megye könyvtárosainak 60%-át magába 

foglalta.” 

Jelenlegi vezetőség:  

Elnök: Némethné Matastik Magdolna. 

Vezetőségi tagok: Gálné Weigert Éva, Illés 

Julianna, Takáts Béla, Vinczéné Nagy Mária. 

Ellenőrző Bizottság elnöke: Lászlóné Nagy 

Ilona. 

Tagok: Balázs Ildikó, Gubáné Ecsédi Erika. 
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Elérhetőségek: 

5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 

Telefon: 56 /510-110/48 

Fax: 56/510-114 

E-mail: nmmagdolna@vfmk.hu  

Honlap: http://www.zounuk.hu/hu/mke-jasz-

nagykun-szolnok-megyei-szervezete 

 

Megyei szervezetünk logója: 

 

 
 

Rendszeres megyei megjelenés: A szervezet híreit 

1992-ig az Együtt című megyei módszertani 

lapban tette közzé a vezetőség. 1992. januártól a 

Kaptár című periodika, amely a Jász-Nagykun-

Szolnok megyei könyvtárosok híradója, vette át 

ezt a szerepet. Az egyesülettel, illetve a 

tagszervezettel kapcsolatos aktuális 

információk a Verseghy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény belső 

levelezőlistáján, a megye könyvtárainak 

levelezőlistáján és a megyei könyvtár honlapján 

is megjelennek. 

Taglétszám alakulása: 

A fentiekben megfogalmazott feladat – 

egyesületi tagság szervezése, tagtoborzás - ma 

is a legfontosabb feladataink közé sorolható. 

Nagy öröm lenne számunkra, ha napjainkban is  

arról számolhatnánk be, hogy „két év alatt a 

taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a megye 

könyvtárosainak 60%-át magába foglalja.” 

A kezdetekre jellemző tagtoborzási 

eredmények a kétezres évek első felére 

megtorpantak. 2011-ben 19 fős taglétszámmal 

működtünk. 2016-ban már 34 egyéni és 1 

testületi tagunk volt. Az emelkedés minden 

bizonnyal köszönhető volt az ingyenes 

múzeumi belépési lehetőségnek. Majd a 2015. 

évi szolnoki vándorgyűlés szervezése is 

örvendetes taglétszám-emelkedést eredmé-

nyezett. Tapasztalatunk az, hogy a további 

növekedést akadályozza a kollégák 

bérhelyzete. A megye más településeiről való 

utazási költségek is megterhelőek taggyűlések, 

szakmai napok esetén. További nehézséget 

jelent, hogy a kistelepüléseken a kollégák egy 

fős könyvtárakban dolgoznak, munkaidő-

kedvezményt a szervezeti tevékenységre nem 

tudnak igénybe venni.  

Támogatás:  

Megyei szervezetünk legfőbb támogatója a 

Verseghy Ferenc Könyvtár, mely 

infrastruktúrájával, esetenként utazási költség 

térítésével, időkerettel támogatja a tagjaink 

egyesületi programokon való részvételét, ide 

értve a vándorgyűléseket is. A 2015. évi saját 

rendezésű vándorgyűlés fordulatot 

eredményezett az érdeklődésben: 2016-ban 15 

fő vett részt a veszprémi vándorgyűlésen. 

Két éven keresztül rendhagyó szponzorálási 

lehetőség adódott szervezetünk számára a 

Jászkun Volán Közlekedési Zrt-vel kialakított 

kapcsolat révén. A vállalati sofőrpihenőt 

könyvekkel láttuk el, a kiselejtezett 

ellátórendszeri állományunkból válogatva. Az 

első évben a cég 20.000,- Ft-tal, majd 40.000,- Ft-

tal támogatta a tagság szakmai rendezvényeken 

való részvételét. Az együttműködés 

folytatódott, újabb területekre is kiterjedt: részt 

vettünk a vállalat 60 éves jubileumára készülő  

http://www.zounuk.hu/hu/mke-jasz-nagykun-szolnok-megyei-szervezete
http://www.zounuk.hu/hu/mke-jasz-nagykun-szolnok-megyei-szervezete
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kiadvány tartalmi összeállításában. Meghívást 

kaptunk a 60 éves a Volán Zrt. jubileumi 

rendezvényre, ahol sor került a kiadvány 

bemutatójára. 

Tevékenységünk: 

A megyei szervezet története, tevékenysége az 

MKE jubileumi évkönyvében olvasható. 

Bemutatkozó írásomban csak az újszerűségük 

miatt fontos példákat, kezdeményezéseket 

említem meg az alábbiakban, természetesen a 

teljesség igénye nélkül. 

Célunk a kezdetek óta: az aktuális szakmai 

irányokkal és ügyekkel kapcsolatos 

tevékenység végzése – szakmai napok, 

továbbképzések szervezése, hátrányos helyzetű 

települések könyvtárainak és könyvtárosainak 

felkarolása, az esélyegyenlőség elősegítése. 

Mindehhez 1991 és 2006 között pályázati 

forrásból teremtettünk anyagi alapot. A 

megnyert pályázatok, pénzösszegek sora ebben 

az időszakban rendkívül impozáns, tartalmas 

szakmai munkát elősegítő volt.  

Szervezetünk 1991-től több új 

kezdeményezéssel próbálkozott. Ilyen volt a 

gyermekfoglalkozások utaztatásának 

megszervezése a szolnoki vonzáskörzet 

kistelepüléseire. Ezeken a helyeken – lévén 

egyszemélyes intézmények – a kollégák 

képzettsége, felkészültsége, illetve az 

intézmények lehetőségei nem tették lehetővé – 

a kölcsönzésen túl – más könyvtári 

szolgáltatások biztosítását. Az egyesület a 

szakmai érdekvédelem formájának tekintette, 

hogy képzett, vállalkozó szellemű 

gyermekkönyvtárosok bemutathassák e helyek 

könyvtárhasználói számára, hogy mit nyújthat 

egy könyvtár. A módszertani útmutatás mellett 

ezek az alkalmak lehetőséget teremtettek arra, 

hogy a gyermekolvasók megtanulják használni 

a könyvtárat hátrányos helyzetű településeken 

is. 2004 és 2006 között volt lehetőségünk 

tagszervezetként is részt venni NKA pályáza- 

tokon. Az így elnyert támogatás segítségével 

tartalmas, újszerű témájú szakmai 

rendezvények kerülhettek megrendezésre (pl.: 

mikrofilmen meglévő megyei hírlapok és 

folyóiratok digitalizálása és használata; 

szakmai konferencia és tréning könyvtári 

marketing témakörben; konfliktuskezelő 

tréning pszichodrámás módszerekkel). 

Könyvtári Kulturális Napok néven 1993-ban 

hagyományteremtő rendezvénysorozatot 

kívánt útjára bocsátani a megyei szervezet. Az 

először március 29. és április 2. között 

megvalósult rendezvénysorozat célja az volt, 

hogy a települések kulturális arculatának a 

könyvtári rendezvények jellegzetes színfoltjai 

lehessenek. A programsorozat keretében a 

könyvtár használóinak lehetőségük nyílt arra, 

hogy megismerjék a könyvtárak életét, 

működését, s olyan rendezvényeken vegyenek 

részt, amilyenekre egyébként nem volna 

lehetőségük. Ez a lehetőségteremtés különösen 

fontos volt azokon a kistelepüléseken, ahol a 

könyvtárak maradtak a közösségi élet egyetlen 

működő terei. A rendezvénysorozatot 

könyvtáros bál zárta, melynek bevételéből és 

egyéb támogatásból több kistelepülés 

könyvtára gyarapíthatta 

dokumentumállományát. A vezetőség 

elsősorban azokat a könyvtárakat támogatta, 

ahol érzékelhető volt a fenntartói gondoskodás, 

ahol az önkormányzatok értékesnek és 

fontosnak tartották a könyvtári szolgáltatások 

fenntartását, fejlesztését. 

Megyei szervezetünk által meghirdetett 

pályázatok is voltak. 1979-ben az MKE 

elnöksége a Szolnok megyei szervezettel 

közösen pályázatot hirdetett a helyismereti 

kutatómunka fellendítésére és az audiovizuális 

eszközök sokoldalú felhasználásával 

kapcsolatos módszertani jellegű tanulmányok 

írására. 
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A vándorgyűléseken való részvételre nehezen 

lehetett mozgósítani a tagságot. A szervezet 

ezért a kezdetekben vállalta az utazás 

szervezését, majd az utazási költségek 

térítésével támogatta a résztvevőket. Ez és a 

célirányos szervezőmunka eredményezte, hogy 

megnőtt a megyében az érdeklődés a szakma 

legjelentősebb éves rendezvénye iránt.  

Olyannyira, hogy 1987. augusztus 6. és 8. 

között Szolnokon került sor az MKE XIX. 

Vándorgyűlésére. A tanácskozás témája - A 

könyvtárak szerepe az információközvetítésben, 

társadalmi igények – információs szolgáltatások és 

értékesítésük - sok kollégát vonzott a Tisza 

partjára, kedvező szakmai visszhangot 

kiváltva. A szolnoki vándorgyűlés „titkos célja” 

– az új megyei könyvtár tervezésének-

építésének elősegítése – csak részben vált 

valóra. Tervek készültek, de az új épületbe 

költözés csak 1997-ben valósult meg... 

 A rendszerváltás előtti években nyílt lehetőség 

arra, hogy a szervezet külföldi kapcsolatokat is 

kiépítsen. 1988-tól az Észt SZSZK O. Luts 

Tartui Városi Központi Könyvtárral, finn és 

nagybányai könyvtárakkal építettünk ki 

szakmai együttműködést. 

A forráshiány pótlására tett egyesületi 

erőfeszítések (a szervezet már önállóan nem 

pályázhatott) – alkalmanként – szép sikert 

hoztak. 2008-ban a Kék Vonal Gyermekkrízis 

Alapítvány és szervezetünk összefogásának 

eredményeként húsz darab számítógép került a 

megye könyvtáraiba. A program azokat a 

könyvtárakat kívánta segíteni, ahol a gyerekek 

számára nem volt külön számítógép. Mindezt 

annak érdekében, hogy a gyerekek egy 

hozzáértő, fölkészült könyvtáros segítségével a 

biztonságos internetezést megismerhessék. Az 

adományozott számítógépek segítségével a 

gyerekek megbarátkozhattak a számítás-

technikával, az információszerzés jó 

gyakorlatával. 

A kapcsolódó szakmai rendezvényen az 

alapítvány két munkatársa „Biztonsági övvel az 

infosztrádán” című előadásával a biztonságos 

internetezés lehetőségeire, a veszélyek 

elkerülési módjaira hívta fel a figyelmet. 

2009. október 5-én, az Országos Nagyi 

Könyvtári Napok nyitó rendezvénye volt a 

megyei könyvtárban a szervezet által 

megrendezett „Könyvtárosok, ha 

találkoznak…” című program. Könyvtárosaink 

megyeszerte - több év óta egy-egy könyvtáros 

nyugdíjba vonulásának ünneplésén, 

köszöntésén - szóba hozták, milyen jó lenne, ha 

egy nyugdíjas-találkozóra sor kerülhetne. 

Ennek megrendezésére kitűnő alkalom adódott 

a „nagyi napok” keretében. Az MKE Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 

rendezésében és az anyagiak biztosítása mellett 

került sor a megye valamennyi nyugdíjas 

könyvtárosának meghívására. Azóta nyugdíjas 

könyvtárosaink találkozója hagyománnyá vált, 

s minden évben – az Országos Könyvtári 

Napok keretein belül – megrendezésre kerül. 
 

 
 

2015. július 15-18 között Szolnok városában 

került megrendezésre a 47. vándorgyűlés „A 

minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” címmel. 

A rendezők a Verseghy Ferenc Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény, az MKE Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete és a 

Szolnoki Főiskola voltak. 
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Az 1987-ben megrendezett vándorgyűléshez 

hasonlóan ez a rendezvény is „sok kollégát 

vonzott a Tisza partjára, kedvező szakmai 

visszhangot kiváltva”. 

2016-ban az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szervezete és a Verseghy Ferenc Könyvtár közös 

rendezésében három szakmai nap 

megszervezésére került sor „Minőségbiztosítás a 

könyvtárakban” címmel. Minden megyében 

dolgozó kollégát hívtunk az előadásokra, s 

természetesen tagjaink is hivatalosak voltak a 

rendezvényekre. A programsorozat nyitó 

előadását dr. Kállai Mária, megyénk 

kormánymegbízott asszonya tartotta „Ha jól 

csinálod…” címmel. 

Az utóbbi évek szakmai elismerései: 

Tagszervezetünk felterjesztést fogalmazott meg 

Szinnyei József-díjra, melyre Takáts Bélát, a 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár akkori mb. 

igazgatóját jelölte. A felterjesztés alapján Takáts 

Béla 2012. augusztus 16‐án, a Néprajzi 

Múzeumban a könyvtárosi munka legmagasabb 

rangú elismerésében, Szinnyei József‐díjban 

részesült.  

A 2015. évi szolnoki vándorgyűlés plenáris 

ülésén kitüntetések átadására is sor került. Két 

tagtársunkat érte az a megtiszteltetés, hogy 

szervezőként díjat vehettek át. Takáts Béla a 

Kertész Gyula Emlékérem kitüntetettje lett, 

melyet az MKE Helyismereti Könyvtárosok 

Szervezete a kimagasló szakmai teljesítményéért 

ítélte meg 2015-ben számára. Némethné 

Matastik Magdolna a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének Egyesületi munkáért emlékérmet 

kapta. 
 

 

Némethné Matastik Magdolna 

MKE JNSZM Szervezet elnöke 
 

Bécsben láttuk… 
 

Nyári kirándulás közben találtunk rá Bécsben 

ezekre a könyvkínálókra az állatkert előtti 

szabadtéri vendéglátóhelyek közepén. A tábla 

nem az olvasást és a könyv-csereberét tiltja, 

csak a fáramászás kockázatára figyelmeztet. 
 

 
 

(fotó: szerk.) 
 

Vándorgyűlés 2017 
 

Az élet minősége – könyvtárosok a 

társadalomért. Ezzel a témával foglalkozik a 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. 

Vándorgyűlése, amit 2017. július 5–7. között 

tartanak Miskolcon. A szervezők, a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, a miskolci II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a 

Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, 

Múzeum, valamint az MKE Borsod Megyei 

Szervezete. A honlapon minden fontos 

információt megtalálhatunk: 

http://vandorgyules.rfmlib.hu  
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