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  A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi 

növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A 

könyvtárak közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli 

korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak korszerű gyűjteményeikhez és 

szolgáltatásaikhoz. Támogatják az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő 

tevékenységükkel növelik a társadalmi kohéziót.  

A közkönyvtáraknak - mint az ismeretekre és az egyetemes emlékezetre nyíló helyi 

kapunak - igen nagy szerepe van a kultúra közvetítésében, az egyén élethosszig tartó 

tanulásának és kulturális fejlődésének támogatásában. 

A könyvtárak évszázadok óta kialakult feladata ma az információs technológia  

korában sem változott, és nem változhat: biztosítanunk kell a közkinccsé tett tudáshoz, a 

nyilvánosságra hozott információkhoz való akadálytalan hozzáférést. Célunk, hogy 

könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs központtá, 

közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a város dolgozó- 

szobájává váljon.  

Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a 

figyelmet felhívni.  Fejlesztéseinkkel pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. 

Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni  

E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag 

állományára, a szakképzett, tapasztalt könyvtárosok szakmai tudására.  

Az intézmény minden korosztály számára nyitott. A felnőtt részlegen kívül 

gyermekkönyvtár, helytörténeti gyűjtemény, zenei részleg, internetezési lehetőség, folyó-

iratolvasó, a déli városrészen pedig fiókkönyvtár szolgálja a lakosság, a felhasználók 

igényeit.  

Olvasóink, a városba érkező turisták számára művészeti értékeket is közvetít 

intézményünk azáltal, hogy két állandó kiállítás is található a könyvtár épületében.  

Herman Lipót, Munkácsy-díjas művész, az életöröm festője a XX. század művészeti 

életének talán legnépszerűbb alakja volt.  Gazdag kultúrhistóriai események szemtanújaként 

tisztelték pályatársai. Enciklopédikus bőségű élményanyagáért irigyelték a művészvilágban. 

Maradandósága azért tartós, mert derűs, emberséges hangulat övezi hagyatékát, melyet 

özvegye Gyöngyös városnak ajándékozott. 1998-ban a könyvtár épületében méltó elhelyezést 

nyert az egyedülálló gyűjtemény.   

A Huszár Lajos Éremtár Magyarország ezer éves történelmét mutatja be érméken és 

emlékérméken. A gyűjtemény anyaga felöleli a magyar államiság teljes történetét, 

megismertet a magyar uralkodók által kibocsátott hivatalos pénzekkel, és bepillantást nyújt az 

erdélyi fejedelmek pénzverésébe is. A kiállítás 2007 júniusa óta látogatható.  

A két kiállítási gyűjteményt 2009 novemberében muzeális intézménnyé nyilvánították. 

GYÖNGYÖK Kiállítóhely és Éremtár néven került bejegyzésre.  

 

 

 

. 



A központi könyvtár 2013. évi állomány-szerzeményezése és feldolgozása  

 

2013. évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól (KELLO) – szerződés alapján – kapott, a Líra 

Könyvesboltból és egyéb helyről vásárolt, valamint az érdekeltségnövelő pályázat útján nyert 

összegekből beszerzett könyveket és egyéb dokumentumokat vettük állományba. 

 

Állományba vett dokumentumok száma: 2013. december 16.  

 

 Dokumentumok / db Értéke 

Felnőtt olvasószolgálat 1886 db 4.011.899,- Ft 

Gyermekkönyvtár   418 db    685.470,- Ft 

Összesen:  2304 db 4.697369,- Ft 

 

A könyvtár összesített forgalmi adatai 2013. december 16. 

 

 

 

Beiratkozott 

olvasók száma 

Látogatók 

száma 

Kölcsönzők 

száma 

Kölcsönzött és 

helyben 

használt  

dokumentumok 

száma 

Internetezők 

száma 

Felnőtt részleg 1943 16035 10708 81206 1323 

Gyermekkönyvtár 1339 9907 5499 17148 653 

Helyismereti és zenei r 141 2472 619 5053  

I. sz. Fiókkönyvtár 152 1365                790 6854 248 

Összesen:  3973 32420 18301 116469 2723 

 

 

 

Az olvasószolgálat tevékenysége 

 

 

Legfontosabb feladatunk lépést tartani az olvasói igényekkel. A felhasználói igények 

változásával párhuzamosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét is. Folyamatosan 

fejlesztjük a technikai feltételeket.  

 

2013– a számadatok tükrében: Felnőtt részleg 

 

 olvasók látogatók kölcsönzők Kölcsönzött 

dokumentumok  

2009 1445  17490 9682 52307 

2010 1592 20544 8757 68480 

2011 1683 16972 10602 67772 

2012 2212 18147 10872 79808 

2013.12.16. 1943 16035 10708 81206 

 



 2013-ban az olvasószolgálatban a beiratkozott olvasók száma nagyjából hasonló értékeket 

mutat az előző évekhez képest. A kölcsönzők, a kölcsönzött és helyben használt 

dokumentumok együttes száma kisebb növekedést mutat az előző évekhez képest. Mindez 

köszönhető a népszerű rendezvények megszervezésének, az Őszi Könyvtári Napok 

beiratkozási akciójának, a korszerű, piaci igényeket figyelembe vevő állománygyarapításnak. 

Az internetezők száma tovább csökkent az előző évi adatokhoz képest. Átgondolandó 

lehet a számítógépes szolgáltatások árainak változtatása, csökkentése.  Valószínű, hogy 

többen vennék igénybe ezt a szolgáltatást, kedvezőbb fizetési feltételek mellett.  

A TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 „Nyisd ki a világot! pályázat segítségével idén 

háromszor is szerveztünk „Net chat” címmel 20 ill. 10 órás számítástechnikai foglalkozást, 

elsősorban az elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődők, az idősebbek, a 

nyugdíjasok számára.  

A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű. Az elektronikus úton érvényesített 

megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást. A könyvtárközi 

kölcsönzés adatai pozitívak. Az országos dokumentum-ellátási rendszer segítségével 142 

olvasói kérést sikerült teljesítenünk ebben az évben. Könyvtárunk más könyvtár számára 4 db 

könyvet küldött. 

A Károly Róbert Főiskola hallgatóinak 406 db dokumentumot kölcsönöztünk.  

 

Állománygyarapítás 

 

Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a könyvtári állomány 

gyarapítására. Olvasóink igényeit szem előtt tartva igyekszünk a korszerű szakirodalmat, és 

a keresett szépirodalmat azonnal szolgáltatni. Az internet nyújtotta lehetőséggel, a jó 

kereskedelmi kapcsolatok kialakításával a keresett, könyvtári állományunkba is beilleszkedő 

könyveket akár egy-két napon belül is készek vagyunk olvasóink rendelkezésére bocsátani. 

Azokat a könyveket, melyek nem tartoznak gyűjtőkörünkbe, de az olvasónak szüksége van rá, 

más könyvtártól kérjük meg. A könyvtárközi kölcsönzés lehetősége népszerű olvasóink 

körében.  

Beszerzésünk összehasonlíthatatlan módon lett gördülékenyebb azáltal, hogy a tavalyi 

évtől a LÍRA Könyvesbolttal is tudtunk szerződést kötni. Az átutalt összeg nagyban 

meghatározza a szolgáltatásunk minőségét, gyorsaságát.  

 2011-ben indult, 2012-ben folytatódott a Márai Program, amely mű- és 

olvasóközpontú program. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. Alapvető 

célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a 

könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. A Vachott Sándor Városi Könyvtár is 

kedvezményezettje volt a programnak. 2011-ben közel kilencszázezer forintnyi, 2012-ben 

nyolcszázezer forintnyi összegben volt lehetőségünk válogatni elsősorban a magyar 

szépirodalmi, és a magyar tény- és szakirodalmi kiadványokból. 2013-ban négyszázezer 

forintos értékben rendelhettünk a megadott listából, a rendelés december 1-vel zárult, 2014. 

január 20-a után kezdik meg a kiszállítást, így az idei szerzeményezésben nem szerepelnek a 

Márai III. Program kiadványai. 

 

 

Új szolgáltatások a könyvtárban: 
eCorvina integrált könyvtári rendszer – Könyvtárunk katalógusa a világhálón  

 

A TÁMOP pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás 

jött létre a megye könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után – TIOP pályázat -  a 

technikai fejlesztés első szintjén – 2011. január 3-tól - rákapcsolódtunk a megyei korszerű 



könyvtár-informatikai szoftver által nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként 

tagjai  lettünk a teljes megyei könyvtári hálózatnak. A megyei hálózaton belül saját 

elektronikus adatbázist és olvasói nyilvántartást építünk. A könyvtárhasználóknak a használó-

központúság szellemében a könyvtári épületben és a nyitva tartástól függetlenül a nap 24 

órájában biztosítani tudjuk a hozzáférést az információkhoz, az adatokhoz, és a 

könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. A könyvtárhasználók a közös webes felületen 

egyidejűleg kereshetnek könyvet a megye könyvtárainak teljes állományában. Ezen a 

felületen kérhetnek hosszabbítást a kikölcsönzött könyvek határidejére, illetve igényelhetik a 

könyvtárközi kölcsönzést. Ez az új szolgáltatás mérföldkő könyvtárunk életében.  

 

Rendezvények  a Vachott  Sándor Városi Könyvtárban.  Olvasószolgálat  

 

A könyvtár az olvasóvá nevelés, illetve az olvasás népszerűsítése érdekében gyakran szervez 

rendezvényeket.  

 

Rendezvények 2013.  

 Februárban és márciusban egy-egy húszórás számítógépes ismereteket bővítő 

tanfolyam volt a könyvtárban a TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 „Nyisd ki a világot! 

pályázat segítségével.  Elsősorban  nyugdíjas korúak vettek részt rajta, valamint néhány 

munkanélkülinek is nagy segítséget jelentett az alapszintű informatikai ismeretek elsajátítása. 

 

 Március 29. Keresztesi József könyvbemutató  

A helyi szerző új könyve Rubin Szilárd munkásságával foglalkozik, a találkozó során mi 

is betekintést kaphattunk e kevésbé ismert szerző látásmódjába.  

 

 Március. 22-27. Internet Fiesta  

Évek óta országos program a könyvtárakban a márciusi Internet Fiesta. Egy héten át 

próbáljuk közelebb hozni olvasóinkhoz a világháló rejtelmeit és lehetőségeit. A 

kutatásban, keresésben, de a napi alkalmazások során is nagy szükség van a könyvtári 

rendszerek használatára ( ODR, Mokka, MEK). Számítógépes tanfolyam is volt ezen a 

héten, valamint néhány napon ingyenes volt az internet- használat. 

 Április 9. Takaró Mihály előadása 

Meghatározó, felemelő élményben volt része mindazon érdeklődőnek, akik részesei 

voltak a Vachott Sándor Városi Könyvtárban, április 9-én zajló könyvtári 

rendezvénynek.  

Takaró Mihály, a nemzet irodalomtanára tartott előadást Wass Albert íróról.  

Wass Albert író könyveinek sikere, Takaró Mihály népszerűsége vonzotta az 

érdeklődőket a könyvtári eseményre. Kicsinek bizonyult a könyvtár előadóterme. 

Százharminc vendég volt kíváncsi a nagyszerű előadásra.  

A közkedvelt előadó, a Duna Televízióban is látható Száműzött magyar irodalom 

sorozat írói közül Wass Albert életének főbb állomásait, az író regényeinek világát 

mutatta be. Előadásában rávilágított Wass Albert népszerűségének titkára, aki az 

elveszített Erdély utáni vágyát, a szülőföld szeretetét, hűségét, művein keresztül 

juttatta el a magyarság és a nagyvilág számára. 



Wass Albert a legnagyobb mesélő irodalmunkban, műveiben az ízes erdélyi beszéddel 

és gondolkodásmóddal találkozhatunk, a tájleírásai pedig látványosan szépek.  

Takaró Mihály elvarázsolta a közönséget. Előadása frenetikus volt! Egy óra negyven 

perc lélegzetelállító, felemelő hitvallás. A csend templomi volt, mindenki áhítattal 

hallgatta. Nemcsak az előadás, hanem az előadói stílusa is lenyűgöző, élvezetes volt.  

 

 Május 12. Városnap, kiállítás megnyitó, ingyenes beiratkozás 

Évek óta kapcsolódunk a Városnaphoz, rendkívüli nyitva tartással, „kiköltözve” a Fő 

térre, a könyvtár gyűjteményének néhány különleges darabjával csalogatjuk az 

olvasókat. Ezen a  napon ingyenes beiratkozással is kedvezünk látogatóinknak, sokan 

élnek ezzel a lehetőséggel. A XIX. századi Gyöngyös képei címmel készítettünk 

kiállítást Gyöngyös Város Napja alkalmából, csatlakozva a Városbaráti Kör Fő 

téri, "XIX. századi piac"elnevezésű rendezvényeihez. 

Immár 3. éve társulunk valamilyen kiállítással a városnapi rendezvényekhez: ez évben 

a századvég és a századforduló hangulatát idéztük meg városképek és egyéb tárgyak 

segítségével, egészen az 1917-es tűzvészig. 

Magángyűjtők és a Mátra Múzeum anyagából válogattunk. 

 

 Július  17-20. Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlés  

Ebben az évben Eger adott otthont a vándorgyűlésnek, melyen 4 kolléganőnk vett 

részt. Megvitatták a 2014-2020-as könyvtári stratégiát és a hazai könyvtárügy aktuális 

problémáit. Munkatársunk, Lovász Béláné előadást is tartott. 

 

 Szeptember 6. Zaja Roland: Mindennapi függőségeink 

A pszichológus előadása aktuális problémákat feszegetett, a hallgatóság 

érdeklődéssel figyelte a statisztikákat és az okokat, megoldásokat kutató 

okfejtéseket.  

 

 Szeptember 3. Vachott emlékérem bemutató 

Az  Éremgyűjtők Egyesülete könyvtárunkban mutatta be legújabb emlékérmét, mely 

névadónkról, Vachott Sándorról készült. 

 

 Szeptember 21. Kultúrházak éjjel nappal 

Bálint György emlékérmeinek kiállításával kapcsolódtunk ebben az évben az országos 

rendezvényhez.  

 

 Szeptember 27-29. Szüret anno… kiállítás  

A Szüreti Napokhoz kapcsolódóan a régi szüreti felvonulásokról készült képekből, 

tárgyi emlékekből, egykori szóróanyagokból volt kiállításunk, egész hétvégén 

rendkívüli nyitva tartással vártuk a látogatókat.  

 

 Október 4.  Dr.  Szőcs Géza könyvbemutató 



Az erdélyi közíró már harmadszor volt könyvtárunk vendége, ezúttal A csend hangja 

és Az Űr hangja című műveit mutatta be . 

 

 Október 7-13.  Őszi Könyvtári Napok 

Október első hetében országszerte a könyvtárak felé terelődik a figyelem.   

Olvasóink várják, milyen ötletekkel jelentkezünk a figyelemfelkeltő, könyvtárra-hangoló 

hétre.  

Könyvtárunk egész héten sokszínű szolgáltatással, programmal várta az érdeklődőket.   

 

A programokra a Gyöngyösi Műsor programajánló szeptember, októberi számaiban 

hívtuk fel a figyelmet.  

A Gyöngyösi Városi Televízió is segítségünkre volt. A Nápolyi című műsorban Begovné 

Kasza Ágnes tájékoztatta a tévénézőket az Őszi Könyvtári Napok majdani eseményeiről. A 

televízió három alkalommal is készített felvételt a rendezvényekről, melyeket az Aktuális 

című műsorban láthattak is a televíziónézők. A televíziós képújság is megjelentette 

programjainkat. A Dió Rádióban rendszeresen elhangzottak a felhívások, ismertetések. 

 

 

 

 

 

TALÁLKOZÓ BERG JUDIT ÍRÓNŐVEL 

 

 

 Október 7-én, du. 14 órai kezdettel a gyermekkönyvtár vendége volt Berg Judit írónő. 

A gyerekek nagyon várták már a találkozót, amelyre több mint 140-en jelentek meg, alig 

hagyva mozgásteret az írónőnek. Nagyon népszerűek a könyvei, négy meséje még a 

Könyvkirály játékunkban is szerepel. Judit jól ért a gyerekek nyelvén, hamar elvarázsolta a 

társaságot. Beszélt arról, hogyan kezdődött el a pályája a legnagyobb lánya kisgyerekkori 

„hisztijei” által, miért cipelő cicák a cicái és honnan ered a Rumini elnevezés. A gyerekek 

megtudták, lesz-e folytatása a sorozatnak, mik az írónő tervei. A találkozót könyvvásárlás és 

dedikálás követte. Szinte nem is volt olyan gyerek, aki ne kért volna aláírást, ha másra nem, 

akkor az ajándékba kapott könyvjelzőre. 

 

 

 

EGÉSZSÉGRE HANGOLÓ DÉLELŐTT 

 

Nyüzsgés, beszélgető csoportok, gyógyfüvek, párolgó gyógytea illata lepte be október 9-én, 

szerda délelőtt a könyvtár termeit. Olvasók, könyvtárosok és egészségügyi szakemberek 

találkozása volt ez a nap. Egy nyugdíjas klub is meglátogatta egészségnapunkat. 

 

 

A Bugát Pál Kórház támogatásával ingyenes vérnyomásmérést, testtömeg-

indexmérést és életmód-tanácsadást szerveztünk beiratkozott olvasóink számára. A kórház 

szakemberei tanácsokkal látták el az érdeklődőket, és figyelemfelkeltő kiadványokkal 

kedveskedtek olvasóinknak.  

            Táplálékod legyen gyógyítód! Ez volt a jelmondatunk a hírlapolvasóban, ahol a 

Lipóti Pékség kínálta kóstolásra egészséges, adalékanyag-mentes pékáruit.  



            „Fűben, fában orvosság.”  Hagyományaink szerint többféle gyógyteával kínálgattuk 

olvasóinkat, teázás közben kellemes beszélgető sarokká alakult a vers-részleg. 

Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus (és könyvtáros) tartott 

„négyszemközti” íráselemzést az érdeklődőknek. A kézírás grafikai szempontú elemzésére 

gyakran kíváncsiak az emberek, hiszen az hozzásegít az önismereten túl akár a nehéz 

élethelyzetek elemzéséhez, megoldásához is. A vizsgálat kiterjed a személyiség 

gondolkodásának fő jellemzőire, belső energiáira, kapcsolataira, énképére, valamint az 

anyagiak és az érzelmek területére. Mindezeken túl egy rövid önéletrajz-teszt keretében 

lehetőség van az addigi életút elemzésére, a névaláírások vizsgálata pedig újabb 

információkkal egészítheti ki adott személyiség fő vonásait. 

Mai rohanó világunkban mindenki ismeri a stressz kártékony hatását. De, hogyan is 

küzdhetnénk le a negatív hatásait? Ezen a délelőttön ez a probléma is megoldottnak látszott. 

Salgáné Kósik Anikó, kineziológus szeretettel mesélt a Bach virágterápiáról, 

alkalmazásának eredményeiről. Személyre szabott tesztjátékok segítségével szembesültünk 

saját jellemvonásainkkal, értékeinkkel. Be nem vallott érzelmeinkre is rámutatott 

virágválasztásaink kapcsán: úgymint harag, szorongás, önbizalomhiány, döntésképtelenség, 

koncentrációs problémák, de a stressz-oldás lehetőségeit is feltárta az érdeklődők előtt. A 38 

féle magas (gyógyító) rezgésű növényből készült virágesszencia segít lelki egyensúlyunk 

helyreállításában – vallja a szakértő.  

Salga Gabriella talpmasszőr frissítő talpmasszázzsal lepte meg az erre a lehetőségre 

kíváncsi olvasóinkat.  

            A különféle programokat mindenütt könyvkiállítással színesítettük az egészséges 

életmóddal kapcsolatos könyveinkből. A kiállítás darabjai felkeltették olvasóink érdeklődését, 

s a legtöbbjét ki is kölcsönözték.  

           A délelőtt folyamán a könyvtár egészében csendes, relaxáló zene hangjaira 

kapcsolódhattak ki olvasóink, s vehették igénybe számtalan szolgáltatásunkat.  

 

Október 11. KÖNYVBEMUTATÓ: KÖLTŐK, ÍRÓK ÉS TUDÓSOK A GYÖNGYÖSI 

GIMNÁZIUMBÓL 

 

Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László régi kedves vendégeink a könyvtárban. Előadásaik, 

könyvbemutatóik mindig sok érdeklődőt vonzanak. Ezúttal a gyöngyösi gimnázium neves 

diákjait bemutató könyvük került ki frissen a nyomdából, folytatva a két évvel ezelőtt 

megjelent Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból című antológiát. 

 

Október 12. 10 ÉVES A GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 

 

A szombat délutáni rendezvénysorozatnak könyvtárunk adott otthont. Először Eperjesi Imre 

Házi borászkodás című könyvének bemutatója zajlott , majd ünnepi közgyűlésen emlékeztek 

az elmúlt tíz évről. Végül a Baráti Kör 10 évét bemutató kiállítást nyitották meg felemelő 

zenei betétekkel. 

 

 

 

CSALÁDI REJTVÉNYFÜZET 

A hagyományoknak megfelelően az idén is összeállítottuk Családi rejtvényfüzet címmel a 

leporelló küllemű feladatlapot. Ebben az évben a 100 éve született Weöres Sándor és a 150 

éve született Gárdonyi Géza került fókuszba. A gyermekek számára Berg Judit meséiből 

állítottunk össze kérdéseket. A Helyismereti részleg Bugát Pállal kapcsolatos kérdésekkel 



gondolkodtatta el az olvasókat. A legsikeresebb megfejtők mozi- és színházjegyeknek és 

könyvjutalmaknak örülhettek.  

A családi rejtvényfüzet nyerteseinek nevét a legkisebb látogatók szerencsés kezének 

választására bíztuk.  

 

Október 13. KÖNYVES VASÁRNAP 

 

Az Őszi Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjával zárult. 

Erre a napra ingyenes beiratkozási lehetőséget kínáltunk olvasóink és családtagjaik, az 

érdeklődők számára.  263 olvasó iratkozott be, vagy újította meg tagságát. Díjtalan volt az 

internetezés és a tárlatlátogatás is. 

 

 

Mi, könyvtárosok úgy gondoljuk, hogy az idei őszi könyvnapok sikeres 

programsorozata bizonyítja, hogy könyvtárba járni érdemes. Minden programunkkal a könyv, 

a könyvtár, az olvasás fontosságára kívántuk az érdeklődők figyelmét felhívni.  Célunk az 

volt, hogy programjainkkal pozitív könyvtárképet alakítsunk, szolgáltatásainkkal újabb 

olvasói rétegeket nyerjünk. Ezen a héten rávilágítottunk a könyvtári szolgáltatások 

sokaságára. S reményeink szerint ezáltal növekedett a könyvtár, és az olvasás népszerűsége, a 

könyvtár használóinak elégedettsége. 

 

 

 November 21. Weöres Sándor versmondó verseny 

Az NKA támogatásával Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára versmondó 

versennyel emlékeztünk. A XX. század egyik jelentős költőóriása minden korosztály 

számára írt verseket, így négy korcsoportban hirdettünk versenyt: alsó tagozatosok, 

felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek mérhették össze tudásukat a 

szakavatott zsűrik előtt. Legtöbben a legkisebb korosztályból jelentkeztek, de a 

nagyobbak, sőt a felnőttek (és köztük szép számmal nyugdíjasok is) igyekeztek helyt 

állni. Az ünnepélyes, zenés műsorral gazdagított megnyitó után három helyszínen 

zajlott a versengés, majd a jutalmak kiosztása, s a győztes szavalatok meghallgatása 

már közösen történt a Galériában. Sok néző is volt, méltó módon emlékeztünk 

Weöres Sándorra.  

 

 November 28- december 5.  Számítógépes tanfolyam 

A TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 „Nyisd ki a világot! pályázat segítségével.  Egy  nyugdíjas 

csoport tagjai  vettek részt rajta. 

 

 December 3. Armális kiállítás megnyitó  

Decemberben a Vachott Sándor Városi Könyvtár első emeletén látható a Heves 

Megyei Levéltárban lévő nemeslevelek több darabja.  

A tárlat a Nyitott Levéltárak idei országos programsorozatának része, amelyhez a 

megyei intézmény tavaly csatlakozott. Szeptemberben Egerben láthatta a 

nagyközönség, most pedig Gyöngyösön tekinthetőek meg ezek a különleges címeres 

levelek , „kutyabőrök”. 



A Heves Megyei Levéltárban lévő nemeslevelek tulajdonosai zömében Heves és 

Külső-Szolnok megyeiek.  

 

 12.16. Nyáry Krisztián könyvbemutató (Líra könyvesbolttal közös rendezvényünk) 

 12.20. Fülöp Lajos: Mátrai monológ könyvbemutató 

 
Emellett 9 kiállítást rendeztünk, melyből 3 alkalommal kreatív olvasóink alkotó munkáit 

mutattuk be. Hét alkalommal fogadtunk középiskolás csoportokat könyvtárhasználati 

bemutató órára.  

 

Informatika 

 

Eszközök - az információs társadalom kialakításában a könyvtár fontos és 

meghatározó szerepet tölt be. Naponta találkozunk olvasói kérésekkel, melyek a digitális 

kultúra eszközeivel valósíthatók meg. Népszerűvé vált az újságok, napi hírek olvasása a 

számítógépek segítségével. Legtöbben az elektronikus levelezés lehetőségeit használják a 

gépeken. Főiskolások gyakorta veszik igénybe vizsgára való bejelentkezés miatt. Az olvasói 

tájékoztatásban is nagy segítségünkre van az elektronikusan elérhető irodalmi, politikai 

honlapok, adatbázisok sokasága. Az utóbbi években jelentősen megnőtt az elektronikus 

adóbevallások, az e-közszolgáltatások igénybevétele.  Munkánk során naponta találkozunk 

ilyen jellegű segítségkéréssel.  

 

Olvasóink a felnőtt részlegben 12 számítógépen vehetik igénybe az internetezés 

lehetőségét, kiegészítő szolgáltatásként pedig a szkennelés, a színes nyomtatás lehetőségét. 

Technikailag megoldottuk a vezeték nélküli internet elérést is.  

A könyvtárban elektronikus ügyintézési tanácsadást vállalunk. 

 2013 szeptemberétől a Facebook-on is elérhetőek vagyunk, így mindig naprakész, friss 

információkat és képeket találnak látogatóink a közösségi oldalon is.  

 

 

Honlap  

 

A TÁMOP pályázat kapcsán új honlap építésére nyílt lehetőség, azáltal, hogy a 

konzorcium könyvtárai egy közös webes felületen jelennek meg. . Így a régi honlapunk 

archívumként szolgál. A honlap készítője és gondozója informatikus munkatársunk, aki 

karbantartja, rendszeresen frissíti azt.  

Régi cím:  

www.vk-gyongyos.bibl.hu  

Az új honlap címe:  

http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/ 

 

 

Gyermekkönyvtár 

 
Feladataink 

http://www.vk-gyongyos-bibl.hu/
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/


A GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a korszerű 

igényeknek megfelelően elsősorban a gyermekek (2-16 év) könyvtári ellátását végzi 

Gyöngyös és körzetében. Ezen kívül lehetőségük van a 16 éven felülieknek is a beiratkozásra 

és a kölcsönzésre. 

Alapszolgáltatásaink: kölcsönzés, tájékoztatás, olvasás-és könyvtárpedagógiai munka, 

csoportok fogadása, internetszolgáltatás. Fontos feladatunk még, hogy a gyermekekkel 

megszerettessük az olvasást, ráébresszük őket a könyvtár használatának lehetőségeire, és 

segítsük őket a megfelelő könyvek kiválasztásában. Mindehhez olyan barátságos környezetet 

alakítunk ki, hogy szívesen látogassák a gyermekkönyvtárat, örömmel időzzenek nálunk. 

Különböző csoportos foglalkozásainkon bemutatjuk a könyvtárat és használatát, olyan 

olvasnivalókat ajánlunk, ami az életkoruknak megfelelő és felkelti az érdeklődésüket. Egyes 

témákból is tartunk könyvtári órákat, vagy óvodás csoportok esetében mesés délelőttöt. Jó 

kapcsolatot ápolunk a Petőfi Sándor EGYMI egyes osztályaival. Havi rendszerességgel 

jönnek könyvet kölcsönözni hozzánk.  

Különböző rendezvényekkel (versenyek, pályázatok, kiállítások, mesedélelőttök, 

kézműves foglalkozások) a tehetséggondozáson túl a könyvtár szolgáltatásaira is felhívjuk a 

figyelmet, új olvasókat nyerünk. Lehetőség van családoknak is részt venni ezeken az 

eseményeken, s mindez erősíti a közösségi összetartozást. 

2013-as statisztikai adatok 

(2013. 12. 12.-ei állapot) 

 

Összesen 14 éven aluli 

Beiratkozott olvasók száma/fő 

 

1339 867 

Látogatók száma / fő 

 

9165 6232 

Kölcsönzések száma / db 5499 3859 

 

Kölcsönzött dokumentumok száma /db 15763 11549 

 

Helyben használt dokumentumok /db 

 

1385 1116 

 

Rendezvényen résztvevők száma /fő 

 

742 531 

 

Állománygyarapítás 

Könyvbeszerzésünknél igyekeztünk minden korosztály érdeklődési körének a 

kielégítésére. Amennyire tudtuk, követtük a könyvkiadást és beszereztük a népszerű 

sorozatokat. Egyre több kisebb gyermeket hoznak be hozzánk, így kemény táblás meséket és 

nyitogatható ismeretterjesztő könyveket is vásároltunk. Népszerűek a kortárs magyar mesék 

és az ifjúsági fantasyk is. A Líra Könyvesboltból naprakészen vásárolhattuk az új 

kiadványokat. A Márai-program könyveit 225.000,- Ft értékben megrendeltük, de beleltározni 

csak jövőre tudjuk ajándékként.  

Könyvbeszerzési adataink 

Fajta szerint (2013. 12. 12.-ei állapot) 

 

db Ár 

Önkormányzati előirányzatból   351 605775,- 

 

Érdekeltségnövelő pályázatból 

 

32  49750,- 

 

Ajándék  35 30,442,- 



 

2013-ban az összes beszerzés: 

 
418 685.470,- 

 

Informatika 
 Két olvasói gép áll az általános iskolások rendelkezésére. Idén kevesebben ültek le 

internetezni, ennek oka az, hogy egyre elterjedtebb az otthonokban a számítógép. 2013-ban 

653 fő 420 órát töltött internetezéssel.  

 A kölcsönzés és a tájékozódás az eCorvina Kft. Könyvtári adatkezelő rendszerével 

történik. Papíralapú olvasói katalógust nem építünk, a Corvina rendszeren keresztül 

tájékozódunk a könyvek kölcsönzési lehetőségéről. Mindezt otthonról is megtehetik az 

olvasók a honlapunkon keresztül. 

 Új honlapunkon igyekeztünk friss információt nyújtani az olvasóknak. 

Programjainkkal, a Könyvkirály játékunk leírásával és havonta könyvajánlóval jelentkeztünk. 

A Facebook-ot is felhasználjuk a reklámnak, aki regisztrál, az a programokon túl a 

rendezvényeinken készült fényképeket is megnézheti. 

Rendezvényeink 

 A TÁMOP 3.2.4.B-11.1 Nyisd ki a világot! c. pályázathoz 2012-ben kapcsolódtunk. 

Egyik programunk MESEVARÁZS címmel hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott 

könyvtári élményt. Komplex mesefeldolgozást kínáltunk papírszínházzal a Petőfi Sándor 

EGYMI 4. és 6. osztályának kézműves foglalkozással egybekötve. A gyerekek jól érezték 

magukat, mindig várták a következő alkalmat. Az időpontok és a feldolgozott mesék: 

Január 22.    MESEVARÁZS 3. – Vigyázz, vadász, ne gatyázz! – 6. o. 

 

Január 29.    MESEVARÁZS 3. – Vigyázz, vadász, ne gatyázz! – 4. o. 

 

Február 19.  MESEVARÁZS 4. – Hamupipőke – 4. o. 

Február 26.  MESEVARÁZS 4. – Hamupipőke – 6. o.  

Március 19.  MESEVARÁZS 5. – A brémai muzsikusok – 4. o. 

Március 26.  MESEVARÁZS 5. – A brémai muzsikusok – 6. o. 

 

Február 8. 

 KULTURHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 

 Meghívott óvodai csoportnak tartottunk mesedélelőttöt. A méhkirálynő c. mesét 

dolgoztuk fel játékosan kamishibai technikával. A gyermekek élményekkel és ajándékkal 

gazdagon mentek el. 

 

Április 22-23. 

MESEMONDÓ VERSENY 

Minden évben megrendezzük a tavaszi mesemondó versenyünket a város és körzete 

óvodásainak, alsó és felső tagozatos tanulóinak. A két napos rendezvényünk rangot vívott ki a 

hasonló versenyek között. A mesemondók nemcsak oklevelet, emléklapot, könyvjutalmat 

vihettek haza, hanem mindenkinek készítettünk ajándékot is. Az óvodások győztesei részt 

vehettek az Egerben tartott megyei versenyen. 
 

Szeptember 28. 

 A NÉPMESE NAPJA 2013. – Medvékről és vadakról 

 Önkormányzati hozzájárulással méltóképpen megünnepelhettük a hagyománynak 

megfelelően a Népmese Napját. A tavalyi Boszorkányszombat után idén a vadállatokról 



szóltak mesék. Rajzpályázattal színesítettük a programunkat, melyen nagyon sokan részt 

vettek. 

Program:        Próba – szerencse: színezés, kirakók, mesetotó jutalomért 

                                   Vadállatok a mesékben – gyerekek mesélnek 

                                  „Medve, farkas és róka koma a népmesékben” c. rajzpályázat  

   eredményhirdetése, a kiállítás megnyitása 

   Vigyázz, vadász, ne gatyázz! c. mese előadása papírszínházzal 

   Barkácsolás: állatos könyvjelző, cserépmedve 

   Dalok, versek tanulása a medvékről 

   Kóstoló: medvetalp sütemény 

   Vadállatos  könyvek, filmek        

Október 7-13. 

 ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

 Az idei könyvtári héten mesedélelőttöket tartottunk bejelentkezett óvodai 

csoportoknak. Mivel eddig nagy sikert aratott a papírszínházas mesélés, lehetőséget adtunk 

más csoportoknak is a meghallgatására.  

Berg Judit meséit szinte minden óvodás és kisiskolás ismeri. Az írónőt nehéz elérni, 

annyi helyre kap meghívást. Örültünk, hogy 7-én hozzánk is ellátogatott. A rendezvényt a 

nagy létszámra való tekintettel a nagygalériában tartottuk. 

 Program:  7-8-9-én MESEDÉLELŐTT óvodás csoportoknak 

   Mesék: A méhkirálynő, A brémai muzsikusok 

   7-én Berg Judit író-olvasó találkozó 

   13-án „Könyves vasárnap” 

 

November 21. 

 

 „Ha a világ rigó lenne” WEÖRES SÁNDOR VERSMONDÓ VERSENY  

 Könyvtárunk versmondó versenyt hirdetett Weöres Sándor születésének 100 éves 

évfordulója alkalmából alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak és felnőtteknek. A 

színvonalas versenyt Lisztóczky László méltatása nyitotta meg, majd megzenésített Weöres-

verseket hallgathattunk. A verseny több helyszínen, egyszerre zajlott. Az oklevelek és a 

jutalmak átadására szintén a galériában került sor, ahol meghallgathattuk a nyertesek 

versmondását is. 

  

2012. dec. 15 – 2013. dec. 14-ig 

 

TE IS LEHETSZ KÖNYVKIRÁLY!   
A TÁMOP 3.2.4.B-11.1 Nyisd ki a világot! c. pályázat keretében hirdettük meg az egy 

évig tartó olvasásnépszerűsítő játékunkat általános iskolásoknak három korcsoportban. A 

játékra 45-en jelentkeztek.  A feladat: ki tud több könyvet elolvasni az általunk megadott 

százas listáról. December 14-én ünnepélyes keretek között koronáztuk meg a legtöbbet olvasó 

tanulót, valamint kiosztottuk a játékosoknak a megérdemelt jutalmakat és rangokat. Birodalmi 

esküre is sor került, melyen minden jelenlevő megfogadta, hogy továbbra is látogatja a 

könyvtárat és másnak is ajánlja a jó könyveket elolvasásra. 

 

 

 
 



Zenei gyűjtemény 

 

 

Helyismereti gyűjtemény 

 Fiókkönyvtár 

 

A fiókkönyvtár a város déli részén lakók kulturális életét szolgálja. A számítógépes 

kölcsönzés bevezetésének előzményeként valamennyi könyv kézbe lett véve, s így egy kis 

revízión esett át. Az avult, rongált, fölös példányokat korábban selejteztük, így a jelenlegi 

állomány jó állapotú, változatos. Az elhelyezése áttekinthető, szellős. Pályázatok, ajándékok 

útján sok új könyvet tudunk az olvasók kezébe adni.  Az internetezési lehetőséget kevesebben, 

de a hozzá kapcsolódó szolgáltatásunkat (nyomtatás), egyre többen veszik igénybe. Óvodás 

csoportok látogatása az őszi, téli időszakban gyakori. A könyvtárba beiratkozott olvasók 

száma, valamint a könyvtár látogatottsága hasonló az előző évihez. Beiratkozott olvasók 

száma: 152 fő. A központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában, törzsolvasóink, 

elsősorban a folyóirat olvasók, és az internetezők látogatták az intézményt. A helységben 

átadás óta csak kisebb javítások történtek, azonban nagyon fontos átalakításra, felújításra is 

szükség lenne. 
  
 

 

HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR 

 

HERMAN LIPÓT HAGYATÉK 

 

 

 

Munkaterv 2014-re 

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR 
 

A 2014-2020. könyvtári stratégia értelmében  

- A könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozások társadalmi színtere  

váljon a társadalom életének aktív szereplőjévé.  

- A könyvtár, mint a kutatás, az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig tartó  

tanulás eszköze, váljon a gazdasági fejlődés nélkülözhetetlen motorjává.  

- A könyvtár vegyen részt a kompetenciafejlesztésben, a felzárkózás érdekében szervezzen  

speciális programokat a funkcionális és a digitális analfabetizmus leküzdésére, az olvasási  

és szövegértelmezési képességek fejlesztésére. 

 

Célunk, hogy a könyvtár a jövőben is feleljen meg a modern társadalom kihívásainak, az 

információt, a dokumentumot kellő mennyiségben és gyorsasággal szolgálja, s továbbra is 



szervesen illeszkedjen a helyi társadalom életébe – s mindezt tegye az olvasók legnagyobb 

megelégedésére.  

 

 

Folyamatban lévő pályázatok 

 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár konzorciumi partnereként 

Kapcsolódás: konzorciumi tagként  

A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-

12/1) című pályázati felhíváshoz készült. 

A pályázat keretében még 3 könyvtáros fog különféle tanfolyamokon részt venni. 

 

NKA- Közgyűjteményi Kollégium:  

„1945 előtt megjelent gyöngyösi folyóiratok digitalizálása, adatbázisba építése,  

és internetes közzététele”  

 

Márai III. Program 

A rendelés december 1-vel zárult, 2014. január 20-a után kezdik meg a kiszállítást, így az idei 

szerzeményezésben nem szerepelnek a Márai III. Program kiadványai. 

 

 

 

Tervezett programok 2014. évre  

 

2014-ben tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel is a könyv, a könyvtár, az 

olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni, pozitív könyvtárkép kialakítására 

törekszünk. Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni.  

Azt szeretnénk, hogy  nyilvánvalóvá váljon  a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal 

növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  

Bízunk benne, hogy újabb sikeres pályázatok is támogatják elképzeléseinket.  

Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez. Ezen a héten 

nyílt napokat szervezünk, ahol a különféle adatbázisok bemutatását tervezzük (NAVA Pont, 

Magyar Elektronikus Könyvtár), és internet-használati tanfolyamokat indítunk. 

Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk. 

Folytatni kívánjuk a már harmadik éve zajló Belvárosi esték programot, melyet a Fő 

téri könyvesbolttal együtt szervezünk.  

Az évek óta zajló Ünnepi Könyvhét, Kultúrházak éjjel-nappal, a Múzeumok 

éjszakája országos rendezvényekhez idén is kapcsolódni fogunk.    

Kreatív, művészeti ágakban tevékeny olvasóink számára kiállítási lehetőséget 

biztosítunk.  

Október első hetében kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához: előadásokkal, pályázatokkal, vetélkedőkkel, egészségnapi 

programokkal várjuk olvasóinkat, a Könyves Vasárnapon ingyenes beiratkozással és vonzó 

lehetőségekkel jelentkezünk.  

Iskolai csoportokat továbbra is fogadunk, erre igény is van , hiszen az érettségi 

tananyag részét képezik a könyvtári rendszerek, adatbázisok. 



 

  

Továbbképzés, továbbfejlesztés: 

 

A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ pályázatot nyújtott be a 

TÁMOP -3.2.12-12/1 – Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében című pályázati kiírásra. 

A pályázat sikeres. A projekt keretében intézményünk szakmai munkakörben foglalkoztatott 

dolgozóinak képzését valósítjuk meg. A képzéseknek 2013. február 1. és 2015. január 31. 

között kell megvalósulniuk. 
A könyvtár dolgozói közül 2 fő a Könyvtári Intézet által szervezett „Kiadványszerkesztési és 

prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban”, képzést fogja elvégezni. Egy 

kolléga pedig az Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére megnevezésű képzést 

már elvégezte.  

Uniós pályázati írással kapcsolatos tanfolyamot a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola indít. 

Ezen a tanfolyamon egy fővel képviselteti magát a könyvtár.  

Gyermekkönyvtár 

 
TERVEINK 2014-RE 

 Továbbra is szeretnénk, ha az olvasók látogatnának bennünket, ennek érdekében az 

egyes korosztályok igényeihez igazodva válogatjuk össze a beszerzésre szánt könyveket, 

naprakészek vagyunk a könyvkiadást illetően. Tanácsainkkal segítjük a megfelelő könyvek 

kiválasztását, kiemeléssel hívjuk fel a figyelmet a jó olvasnivalókra. Előjegyzéssel, 

értesítéssel kedvezünk az olvasóinknak. 

 Könyvtárunk mindent megtesz annak érdekében, hogy közhasznú és közérdekű 

kulturális események terévé váljon. Nemcsak egyéni olvasókat, hanem családokat várunk, 

akik otthon érzik magukat nálunk. Együtt válogathatnak, játszhatnak, mesélhetnek a 

gyerekeknek és közösen vehetnek részt a kulturális programjainkon (mesemondó versenyek, 

kézműves foglalkozások, kiállítások, író-olvasó találkozók… stb.) A rendezvényekhez 

igyekszünk pályázatot találni. 

 Folytatjuk a megkezdett hagyományainkat, tavasszal mesemondó versenyt tartunk, 

szeptember végén fog sor kerülni a Népmese Napjára kézműves pályázattal, október elején 

pedig az Őszi Könyvtári Napok programsorozatában veszünk részt. A könyvesbolttal 

összefogva több író-olvasó találkozóra is sor kerülhet. 

 Az általános iskolások továbbra is díjtalanul vehetik igénybe az internetezést. 

Honlapunkat nagyobb odafigyeléssel fogjuk gondozni, aktuális tartalommal megtölteni. 

 Csoportos foglalkozásra, mesedélelőttre várjuk Gyöngyös és környéke óvodás 

csoportjait és iskolás osztályait. Kölcsönzési lehetőséggel továbbra is támogatjuk a Petőfi 

Sándor EGYMI munkáját. 

 Csordás Lászlóné gyermekkönyvtáros 40 évi kiváló munkaviszony után 2014-ben 

nyugdíjba vonul. Helyére rátermett, precíz, segítőkész fiatal könyvtárost szeretnénk látni. 

 

  Felelős:   Begovné Kasza Ágnes gyermekkönyvtár-vezető 

      Csordás Lászlóné gyermekkönyvtáros 

Gyöngyös, 2013. december 16. 

 
 

További terveink:  



 

Az utóbbi két évben tisztasági festésre volt lehetőségünk. Megszépült az első és a 

második emelet. A festést szeretnénk folytatni a nyári leállás idején. Jövőre a zenei és 

helyismeretei részleg és a gyermekkönyvtár festését tervezzük – önkormányzati támogatással, 

közmunka igénybevételével.  

 

Évek óta tervezzük az alábbi munkálatokat: 

 

A Tourinform korszerűsítésével galambriasztó felszerelésére is sor kerül az épület 

tetőszerkezetén. A tapasztalatok alapján a galambok újabb, nyugodt helyet keresnek 

maguknak, és arrébb költöznek. Így várhatóan a könyvtár épületének tetőszerkezete lesz újabb 

lakhelyük. A higiéniai problémák elkerülése miatt célszerű lenne a könyvtár épületére is 

galambriasztót helyezni. 

A könyvtár bejárati ajtajának szigetelése már évek óta probléma. A rácsos vasajtó 

mögötti nyitott bejáraton könnyedén távozik az épület melege. Erre megoldást kell keresni!!!!  

Gondolni kell az épület nyílászáróinak a cseréjére – bizonyára csökkentené fűtési 

kiadásainkat.  

A Fő tér felőli barna faajtó egyik szárnya gyakran beszorul a kapu ívébe. Rögzítése 

célszerű lenne, mert félő, hogy a boltíves bejárat és a fölötte található Grassalkovich címer is 

sérülhet.  

A könyvtárban padlószőnyeg található. Az első emeleten, a ruhatár környékén - ahol a 

legnagyobb használatnak van kitéve - a szőnyeg az évek alatt elhasználódott, tisztítása 

nehézkes, és nem eredményes. Célszerű lenne csúszásmentes járólapokkal lecserélni a 

padlószőnyeget, legalább ezen a területen. 

A terasz befedése, és nyári olvasótérré alakítása jó ötlet lenne a jövőre nézve. 

 

 

 


