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 IX. évfolyam,  2. szám (23.) A Heves megyei könyvtárosok lapja  2000. május         

 

 50 év a könyvtárosi pályán 
 

 A viszneki 98. sz. népkönyvtár 1951. szeptember 3-án  

nyitotta meg kapuit az olvasók előtt, de már 1950-ben 

megkezdődött a könyvtár szervezése Csombok Józsefné 

irányításával. Igaz, hogy ebben az időben még csak 120 db 

könyvből állt az állomány, s ezeket könyvespolcok helyett a 

kocsmából kiselejtezett szekrényben lehetett csak elhelyezni egy 

6 m2-es irodahelyiségben. Később az új művelődési házban 

kapott méltó helyet a gyűjtemény; a községi tanács sok segítséget 

nyújtott a polcok, könyvtári berendezések beszerzésében, s a 

könyvek száma is szépen gyarapodott, ma már 9 ezer kötet 

sorakozik a polcokon. Ez a könyvtárépítő munka - a könyvtár 

alapításától mind a mai napig - Csombok Józsefné, Irma néni  

nevéhez fűződik.   

Az idén újra nagy változás történt a könyvtár életében, az iskola 

egyik tantermében kapott új otthont a könyvtár. A költözésben 

sokat segítettek az iskola pedagógusai. Látszik Irma néni gondos 

munkája a szépen karbantartott állományon, a polcon rendben 

sorakozó könyveken. Szívesen emlékszik a régi rendezvényekre, 

melyeket nem kellett nagy csinnadrattával szervezni, mégis sok 

érdeklődőt vonzottak, kellemes estéket jelentettek a község 

lakóinak. A könyvtár vendégül láthatta Czeizel Endrét, Bihari 

Klárát, Fekete Gyulát és sok más híres személyiséget. A 

művelődési házzal összefogva – melynek férje volt az igazgatója 

- ismeretterjesztő előadásokat is szerveztek, melyek egyaránt 

szolgálták a tanulást és a művelődést. 1946 óta vezette a helyi 

néptánccsoportot, mely sok szép sikert ért el. Színdarabokat is 

rendeztek, melyeket más községekben is szívesen fogadtak.  

A könyvtárban eltöltött 50. jubileumi évben szeretettel 

köszöntjük Irma nénit, további jó erőt, egészséget kívánunk 

számára! 

  



„ Feltámadásról való ének” 

Hatvanban 

 
 

E Ratkó József verscímet javasolta Antall István annak a tanácskozásnak címadójául, amelyet a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati Szekciója, az MKE Heves Megyei Szervezete és a hatvani Ratkó 

József Közművelődési Egyesület rendezett március 31-én Hatvanban, az Ady Endre Könyvtárban, 

egyidejűleg az olvasási  kultúránk fejlesztéséről szóló tanácskozással. Az emlékülés bevezető sorai már 

előrevetítették azt a tiszteletet, amely az ülés stílusát és hangnemét mindvégig meghatározta. Idézzük fel e 

helyen is Antall Istvánnak az emlékülésre verbuváló gondolatát, amelyet a meghívóban olvashattunk. „ 

Költészete túlél bennünket. Túléli barátságunkat, hűségünket is. Az életműről kell baszélnünk. A versek, a 

drámák esztétikai értékéről, szellemi, történelmi hátteréről. A költő irodalmi és művészeti  kapcsolatairól 

kell , hozzá méltó módon, szólnunk. De nem feledkezhetünk mega szépírói, a műfordítói teljesítményről, 

publicisztikáinak, közösségi cselekvésének felelősségtudatáról, nagy erejű vallomásairól. A rokonok, a 

barátok személyes hangú emlékezéseit a fehér asztal és a pohár bor mellé tartogatjuk. Beszélni róla csak 

azzal a gondossággal lehet, ahogyan  ő az íráshoz, a szóláshoz látott...”  Irodalmi életünk jeles képviselői jó 

szívvel elfogadták a meghívást és a felkérést emlékeik, a tíz éve halott Ratkó József szellemi hagyatékának 

felidézésére. Vasy Géza irodalomtörténész egyetemi előadással felérő bevezetője indította el az emlékülést, 

őt Jánosy Zoltán, a nyíregyházi tanárképző főiskola tanára követte. Költészetünk kiválóságait sorolva, Ratkó 

Józsefet és több kortárs tehetséget együtt említve adott körképet az elmúlt évtizedek hazai lírikusairól, akikre 

Ratkóhoz hasonlóan a bartóki ihletésű hangvétel jellemző. Vári Fábián László a kárpátaljai Mezőváriból 

érkezett Hatvanba mindannyiunkat szíven ütő gondolataival, a barát, a mester előtti tisztelgésével. 

Kósa Ferenc filmrendező az együtt töltött évek alapján az etikum, az esztétikum és a politikum Ratkóhoz 

fűződő hármas egységében fejtette ki gondolatait. Dinnyés József daltulajdonos ihletett vallomást olvasott 

fel: „A költőhöz az első utam Buda Ferenctől vitt. Ő mondta, hogy keressem meg, érdemes...” „Az ő 

szájából felismertem a vers nélküli ember kiszolgáltatottságát...”. Rigó Béla, a Kincskereső című folyóirat 

főszerkesztője Ratkó történelmi látásmódjára igyekezett a figyelmet ráirányítani: „Úgy gondolkozni a 

nemzetben, mint a családban.” Párhuzamba állította az illyési nemzetértelmezést a Ratkóéval, mondván, 

Illyésnél a megmaradás nemzete vagyunk, míg a ratkói értelmezés szerint a „halálból való feltámadásé”. „Az 

a szerencsés költő, akinek van egy közege, ahol nem tisztelik, hanem olvassák!” 

Serfőző Simon és Buda Ferenc az egykori Hetek írói „csoportosulás” tagjaiként szintén személyes 

hnagvételű emlékezéseiket osztották meg a népes számú jelenlévőkkel. Ugyanezt tette Antal Miklós 

műfordító, a vásárosnaményi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója is. A sort Antall István szerkesztő, a 

Magyar Rádió munkatársa zárta, taglalva Ratkó József bátor kiállását, amelyet Nyíregyházán, a semmiből 

teremtett, HANGSÚLY című rádióműsorokban öt éven át hónapról-hónapra tapasztalhattak tőle. Ekkor 

fogalmazódott meg benne a látlelet: „Nem győzöm verssel a bajt.” Ratkó József sok szálon keresztül 

kötődött Hatvanhoz, a könyvtárhoz. Irodalmi estek, olvasótábori - vitákba torkolló - beszélgetések, 

drámájának tábori bemutatója és más, sok-sok alkalom tette feledhetetlenné emberi és költői hiányát.. Az élő 

szóval fel-felemlegetett emlékét őrzi a róla elnevezett közművelődési egyesület és az az utca, amelyben 

1998-ig nevelőotthon volt, 1990-től pedig az ő nevét viseli. E helyen is köszönetet kell mondani előadó 

vendégeinknek, hogy megosztották velünk reá emlékező gondolataikat. Köszönet a Ratkó családnak, hogy 

velünk együtt emlékeztek a „reménykedés zsenijére”.   

  Kocsis István 

(Megjelent a Könyvtári Levelező/lap 2000. évi 4. számában) 

 

 

 

 

 

 

 



Képernyő vagy könyv 

 
 

A feltett kérdésre a mai tizenéves gyerekek többsége a kéken villogó képernyőre szavazna a némi 

erőfeszítést megkívánó olvasással szemben. Bizonyíték erre a különböző statisztikai adatok sora, amelyekből 

kiderül, hogy rohamosan csökken az „olvasó” ifjúság száma és az a tény, hog yaz általános iskolások 

majdnemfele naponta négy óránál tovább is rabja a varázsdoboznak. Nagyon kényelmes dolog, csak egy 

gombnyomás, egy kis játék az egérrel és máris lehet válogatni a különböző csatornák és adatok 

birodalmában. Kétségkívül vannak előnyei e modern ismeretterjesztési, szórakozási formának, de hátránya is 

akad: legfontosabb a „visszalapozás”, az elgondolkodás lehetőségének hiánya, ami maga után vonja az 

azonosulás, beleélés, az alapos rögzülés létrejöttét, a másik, hogy a szolgáltatók nem szelektálnak 

„mindenkinek mindent megmutatnak” - gyilkos eszközöknek a készítési módját, alkalmauzását éppúgy, mint 

a pornográfia, a bűnözés bugyrait.gyönyörűen fogalmazott Dr. Freund Tamás agykutató, amikor ezt mondta 

egy rádió interjúban: hogyan sajátítsuk el a ma ránk zúduló információ-tömeget? Ne gyorsan vagy az 

Internet által, hanem olvasással, hiszen a könyv olvasásakor megszólal a lélek harangja. Kifejtette, hogy ez 

nemcsak érzelmileg fontos, de egészségünk, az agyunk megfelelő működőképességének megőrzése is ezt 

kívánná meg. Nagy Attila szociológus szerint egész kulturánk válaszút előtt áll. Éretlen, önállótlan, jól 

manipulálható „fogyasztói társadalommá válik a nemzet nagy része, vagy za információtengerben válogató, 

mérlegelő, kritikusan reflektáló, felelősen dönteni képes polgárok kerülnek túlsúlyba? Az olvasás az a 

kitüntetett eszközjellegű készség, amely nélkül sem az iskolai előmenetel, sem pedig a belső lelkierő 

(konfliktusmegoldó képesség, együttérzés, együttműködés, megbízhatóság, stabil értékrend) kimunkálása 

nem lehet sikeres. Fontos tehát, mind a családban, mind intézményesen megtenni mindent annak érdekében, 

hogy gyermekeinkkel újra megkedveltessük a könyvet, az olvasást. a szakemberek máris komoly lépést 

tettek ennek érdekében, amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Olvasószolgálati Szekciója és az 

MKE Heves Megyei Szervezet március végén kétnapos tanácskozást tartott Hatvanban, az olvasási kultúra 

népszerűsítése témában. A könyvszakma minden területét képviselték, így többek között a Magyar 

Olvasástársaság vezetőségét, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületét, a gyermek és ifjúsági 

lapok, folyóiratok szerkesztőit, a Magyar Írók Szövetségét. A tanácskozás létrehozóinak alapgondolata: a 

magyar könyvtáros társadalom képes egy önmaga által kitalált mozgalamt meghirdetni az olvasási kultútánk 

fejlesztése érdekében. Ezért csatlakozva a kulturális kormányzat felhívásához, várhatóan 2001. január 21. a 

Magyar Kultúra Napjátólkezdődően 2002. április 11-ig, a költészet Napjáig tartó időt az Olvasás évének 

kiáltja ki. Tervezik ezalatt országos és helyi eseményekkel, rendezvényekkel, kiadványokkal népszerűsíteni 

az olvasást. A szrevezők igyekeznek majd neves személyiségeket, a médiát és a határon túli magyrokat is 

bevonnia  mozgalomba. A cél: ne számítógépes, könyvkereskedelmi kicsengésű legyen a ténykedés, hanem 

emberi hangon szóljon a társadalom betűt ismerő tagjaihoz.  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vállalta a 

munka nehezét, a programok szervezését, összehangolását, és mint kezdeményező benyújtja az 

elképzeléseket a kulturális minisztériumhoz. Befejezésül álljon itt a majdani Olvasás évének, a 

tanácskozáson elhangzott legsikeresebb szlogenje: Olvass nekem - velem - a jövőért! 

 Repka Magdolna 

(Megjelent az Egri Riport 2000. április 21. számában) 

 



A legjobb mesemondók versenyeztek 
 

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár gyermekkönyvtára Magyar monda- és mesemondó versenyt 

hirdetett a megyében óvodás, alsó és felső tagozatos tanulók részére. Felhívásunkra Eger, Hatvan, Heves és 

Gyöngyös város vállalta az elődöntők megszervezését a körzetében. A döntőre május 4-én, Gyöngyösön 

került sor. Izgatott gyermekarcok érkeztek a nagy napon, felmérve a helyszínt és a vetélytársakat. A kezdeti 

szorongás hamar elmúlt a barátságos fogadtatás után. A megnyitón Pelle Sándor, a könyvtár igazgatója 

köszöntötte a vendégeket, majd a gyermekkönyvtár vezetője bemutatta a zsűri tagjait és ismertette a verseny 

lebonyolításának rendjét. 

 Az óvodások a gyermekkönyvtárban mérhették össze tudásukat. Szereplésüket Egyedfi Gizella, a 

jászberényi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője értékelte. A kis mesemondók közül senki sem 

ment haza üres kézzel, mindenki megérdemelten kapta a szép ajándékkönyvet, az erre az alkalomra 

nyomtatott oklevelet vagy emléklapot és a gyermekkönyvtárosok által készített kabalát, egy baglyot. Első 

helyezést ért el Kovács Martin Gyöngyöstarjánból, második lett Jakkel Júlia Gyöngyösről, míg az ostorosi 

Balájti Emese végzett a harmadik helyen. 

 A második emeleti Herman-teremben zajlott az iskolások versengése. Előbb az alsósokat, déltől a 

felsősöket hallgathattuk meg. A jól felkészült tanulók közül nehéz volt kiválasztani a legjobbakat, ezért is 

születtek megosztott helyezések. Bencsikné Kucska Zsuzsanna, a MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának 

az elnöke értékelte a versenyzők teljesítményét. Hangsúlyozta, hogy a jó szereplés elengedhetetlen feltétele 

a jó meseválasztás, a biztos szövegtudás, a bátor kiállás, a mondanivaló megfelelő tagolása kis szünetekkel 

és a meséknek az a sajátos előadásmódja, mellyel kapcsolatot tudunk létesíteni a hallgatósággal. Nem 

tartotta szerencsésnek a túlhangsúlyozott, túlgesztikulált mesemondást. Külön megdicsérte azokat, akik népi 

ruhában vagy a nehéz tájnyelvi kiejtést megtanulva léptek a közönség elé. A színvonalas mezőnyből az 

alsósok közül első lett a gyöngyössolymosi Szabó Helga, megosztott második helyezésnek örülhetett Papp 

Henrietta besenyőtelekről és Bangó Gábor Szücsiből. Harmadik díjat kapott a hatvani Bozsoki Petra, 

valamint a detki Salga Mónika. 

A felsősök közül a hevesi Vaka Zoltán előadásában véltük felfedezni az igazi népi mesemondók sajátos 

stílusát, őt követte másodikként Szűcs Orsolya Visontáról és Elek Péter Lőrinciből. Harmadik helyezést 

kapott a horti Gábor Nikolett. A zsűri elnöke a Gyermekkönyvtáros Szekció nevében külön jutalomban 

részesített még öt versenyzőt a jó előadásukért. 

A jó hangulatú versengés szünetében jólesett az üdítő és a “hamuban sült” pogácsa a megéhezett, 

megszomjazott “mesefiaknak”. Reméljük, mindenki gazdag élményekkel és szép emlékekkel távozott a 

gyöngyösi könyvtárból. 

 Begovné Kasza Ágnes 

 gyermekkönyvtár-vezető 

 

 

KKDSZ-hírek 
Negyven százalékos bérfejlesztést! 
 

Az 1989-es, több mint 40 %-os bérfejlesztést eredményező bérharcunk óta - miközben többször értünk el 20-

30 %-os bérnövekedéseket - jelentősen csökkent a fizetésünk vásárlóértéke. Ez ellen csak akkor léphetünk fel 

eredményesen, ha a nemzetgazdaság (mint most) fizetőképes, ha követeléseinket megalapozzuk és ha 

összefogunk a bérfejlesztés kiverekedéséért, úgy, mint 1989-ben. 

A KKDSZ Országos Ügyvivői Tanácsa úgy döntött, hogy bérharcot hirdetünk meg, amely valamennyi 

közgyűjteményi és közművelődési dolgozó számára legalább 40 %-os fizetés-növekedést eredményez 

Ehhez mindössze évi 5 milliárd forint többlettámogatásra van szükség egy több mint 4 ezer milliárdos évi 

állami költségvetésből. Követelésünk tehát nem irreális, nem igényel olyan megterhelést, amelyet ne lehetne 

teljesíteni. A KKDSZ többek között azért fogadta el a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

megállapodási javaslatát, mert a bérfejleztés kiverekedéséhez politikai, mindenekelőtt saját 

szakminisztériumunk elvi és gyakorlati támogatására van szükség. A KKDSZ elnöke és a miniszter között 

lefolytatott tárgyalás azt eredményezte, hogy - az összkormányzati bérpolitikába illeszkedően - a NKÖM is 

támogatná a KKDSZ 40 %-os bérfejlesztési küzdelmét.



Világháló a könyvtárban 
 

Gyermekkorom hírből ismert csodagépe, karácsonyi ajándék, vágyaim netovábbja, közép-, majd főiskolai 

éveim kelletlen tananyaga: számítógép. Kevés olyan szegmensét tudnám említeni hétköznapi, megszokott 

világunknak, amely az elmúlt néhány év alatt ilyen gigászi mértékben fejlődött volna, mint a 

számítástechnika és az informatika. „Az információ hatalom!” - hangzott annak idején tanárainktól, s mi 

sületlen őszinteségünkkel, értetlenül helyeseltünk a jobb jegy reményében. Nem tudtuk átlátni mondata 

jelentőségét, súlyát (őszintén szólva komolyan sem vettük). Eltelt néhány év, s egy alkalommal 

szakirodalom után kutatva egykori főiskolám könyvtárához fordultam. Hajdan volt főiskolás szokásomhoz 

híven kívánságommal a harmadéves, gyakorlatát töltő könyvtár szakos hallgatóhoz fordultam. A kolléga 

szinte végig sem hagyta mondanom kívánságaim listáját, egy dobozkára mutatott, melyben számok voltak 

kicsiny kártyákra írva. Miután kivettem a soron következőt, az olvasóterem ajtaja felé mutatott. Ahogy a 

nagy kétszárnyas üvegajtón az írott kultúra eme szentélyébe léptem, hirtelen olyan érzésem támadt, mintha 

egy más, a jövőben lévő idősík valamely szegletébe csöppentem volna. A teremben számítógépek, az alattuk 

lévő asztalkákon számok. Kezdett földerengeni sötét jövőm, miszerint a kollégától az imént kért könyvet 

saját magamnak kell előbányásznom a reám oly értetelenül tekintő fekete képernyő mögötti virtuális 

világból. Nem vállalkoztam rá! Viszont beláttam, hogy a hajdan még annyira távolinak tűnt jövő, hogy mást 

ne mondjak, itt van a nyakunkon. A számítástechnika alapjainak megismerése, a gépek és programok elemi 

szintű kezelésének, használatának ismerete, mára már hétköznapi szocializáltsági követelmény. Az 

informatika által indulált, az egész világot átfogó hálózat néhány éven belül gazdasági és kulturális 

világunknak részévé válva - bizonyos szinten - nagy valószínűséggel mindannyiunk életét érinteni fogja. A 

felnöveekvő generációk életének pedig szerves részévé válhat.  

Alapvetően fontosak tartottam tehát, hogy városunk minden lakója számára intézményünk, a Kulturális és 

Közművelődési Intézmény megteremtse egyrészt az imént említett ismeretek elsajátításának, gyakorlásának 

technikai és személyi feltételeit, másrészt annak lehetőségét, hogy Lőrinci minden lakosának lehetőséget 

biztosítsunk korunk legmodernebb, világméretű informatikai rendszerének használatához: az  INTERNET-

hez. 

1999. december 7. óta a Magvető Könyvtárban nyilvános Internet hozzáférési lehetőséget biztosítunk a 

város minden lakója számára. Felvilágosítást a  (37) 388 - 868-as telefonszámon adunk. Minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk!  

 Laskai István 

 a Kulturális és Közművelődési Intézmény igazgatója 

 

 

Jogszabályfigyelő 



A képzés tematikája: 

 Könyvtárismeret 

 Dokumentumismeret 

 Állományalakítás 

 Állománygondozás 

 Dokumentumleírás 

 Osztályozás 

 Az olvasók szolgálata 

 Az olvasószolgálat adminisztrációja 

 A tájékoztató munka alapjai 

 Médiaismeret 

 Könyvtári iratkezelés, gazdálkodás 

 Kommunikációelmélet 

 Számítógép-ismeret 

 A gyermekkönyvtári munka 

 Az iskolai könyvtári munka 

 Olvasáspedagógiai ismeretek 

 

Könyvtáros asszisztens képzés 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2000. 

szeptember 12-től 2001. május 29-ig tartó könyvtáros 

asszisztens képzést indít. A képzés 212 elméleti és 240 

gyakorlati órát foglal magában, az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő középfokú végzettséget ad, 

elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A vizsga várható 

időpontja 2001. június 19, 20, 21.)  

A képzési költség 55 000,- Ft, melyet két részletben 

lehet befizetni. Ez az összeg a vizsgadíjat is 

tartalmazza. 

A heti egyszeri (6 tanítási órás) foglalkozást keddi 

napokra szervezzük, a gyakorlati foglalkozások a Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakrészlegeiben 

letölthetők. 

 

Jelentkezni a Bródy Sándor Könyvtár Módszertani 

Osztályán (Eger, Kossuth Lajos út 18. 36/310-177), 

2000. június 30-ig lehet. 

 

 

 

                                                                    

 

 

A kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Diákönkormányzatának Suli Újságában találtunk rá a következő 

cikkre: 

A Nagyközségi Könyvtár 
 

A Nagyközségi Könyvtárnak 14 éve könyvtárosa Patkó Istvánné Ica néni, aki igazi szeretettel végzi 

munkáját. 1986-tól a Béke utcai épületben, az idén januártól pedig a Kossuth út 8. sz. alatt várja olvasóit a 

könyvtár. Úgy érzi, még igazából nem alakult ki az új helyen a könyvtári jelleg, de ha az elképzeléseit meg 

tudja valósítani, igazi hangulatba tudja varázsolni olvasóit. 

A könyvtár könyvállománya több mint 13 ezer kötet, ebből a gyermek- és ifjúsági szépirodalom több mint 3 

ezer, és a “tudós könyvek” száma is meghaladja az 5 ezer darabot. Ica néni nagyon szívesen tart könyvtári 

órákat, amit igénybe is vesznek úgy az alsó, mint a felső tagozatos osztályok. Az iskola tanulóinak mintegy 

harmada tagja a könyvtárnak, ők rendszeres olvasók. dén az iskolával karöltve hagyományteremtő jelleggel 

március 21-én Magyar monda- és mesemondó versenyt rendeztek, március 30-án pedig szintén 

hagyományteremtő jelleggel a Költészet Napja alkalmából versmondó versenyre került sor a felső tagozatos 

diákok részvételével. A mesemondó verseny I., a versmondó verseny I-II. helyezettje továbbjutott a hevesi 

területi döntőbe. 

Ica néni nagyon szeretné, ha minél több gyerek keresné fel a könyvtárat és fedezné fel az olvasás 

gyönyörűségét! 

 Bódi Janka 

 Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
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Meghívó 
 

Az MKE Heves Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önt 2000. június 20-án 9 órától   
 

„ A kis nemzetek egyetlen lehetősége a minőség”  

című minőségbiztosítási továbbképzésére. 
 

A program helyszíne: Általános Művelődési Központ Könyvtára, 

 Besenyőtelek, Fő út 108. 

Részletes program: 

 9 - 10 óra Érkezés, regisztráció. A könyvtár megtekintése 

 10 óra Megnyitó 

  Köszöntőt mond: Kalóz András, Besenyőtelek polgármestere 

 10,30 óra Stratégiai terv a minőségbiztosítás bevezetésére a könyvtárakban 

  Előadó: Dr. Skaliczki Judit (NKÖM Könyvtári Osztály) 

 11,30 óra Minőségbiztosítás a könyvtárakban 

  Előadó: Zalainé dr. Kovács Éva (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem  

  Központi Könyvtára 

  Csoporttréning 

 13 - 14 óra Ebéd 

 14 - 18 óra  Tisza-tavi hajókirándulás és a Tepély-pusztai szabadidőpark megtekintése 

Részvételi díj: 500,-Ft 

A továbbképzésre jelentkezni lehet az alábbi címen: Guszmanné Nagy Ágnes, Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár, Eger, Kossuth Lajos u. 16. Tel: 36/ 310 - 177 

 

Pályázati eredmények 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egylete által meghirdetett „Az én falum könyvtára” 

című pályázatra 62 pályamunka érkezett, közülük 43-at értékeltek. A díjkiosztó ünnepségre a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtárban került sor. A gyermek kategóriában a feldebrőiek hozták el az első két helyezést: 

Jurecska Laura a fődíjat, Tóth Tamás a második díjat nyerte. Munkájukat Vadásziné Varga Éva 

könyvtáros segítette. Sikeresen szerepelt ebben a kategóriában Szabó Gábor tiszanánai diák, akinek  

segítője Tóth Gáborné könyvtáros volt. A felnőtt kategóriában pedig Csobáné Mlinkó Teréziát - Dr. 

Balogh Ernőné kolléganőnk segítségével - részesítette elismerésben a bíráló bizottság. A könyvtáros 

kategóriában kollégánk, Benyovszky Pál részesült különdíjban. Valamennyiüknek gratulálunk a szép 

eredményekhez ! Pályamunkáik - a szervezők ígérete szerint - A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

helyismereti gyűjteményében megtekinthetők lesznek. 
 

Könyvtárosok Nemzetközi Tanácskozása 
 

Az MKE Zemplén Megyei Szervezete immár hatodízben rendezte meg a Határontúli Magyar Könyvtárosok 

Nemzetközi Tanácskozását 2000. júniu 5 - 7. között Sárospatak és Szerencs városában, melyen Heves 

Megyei Egyesületünk vezetőségéből Balogh Béláné vett részt. A programra Szlovákia, Kárpát-Ukrajna, 

Románia, Szerbia,  Kis-Jugoszlávia területén élő, hivatásukat szívvel-lélekkel teljesítő könyvtárosok jöttek 

el, hogy megosszák munkájuk tapasztalatait anyaországi kollégáikkal. Meghallgathatták neves magyar 

könyvtárosok, könyvtártudósok előadásait, köztük dr. Horváth Tibor, dr. Nagy Attila, Pap István 

személyében. Emellett betekintést nyerhettek a magyar könyvtári szaksajtó berkei is a különböző folyóiratok 

szerkesztőinek beszámolóiból. A tanácskozás résztvevői kiránduláson ismerkedhettek a tündérszép Hegyalja 

kultúrtörténeti értékeivel: Szerencs, Monok, Tokaj, Sárospatak nevezetességeivel. Az ilyen találkozások 

lehetőséget adnak a szakmai összetartozás kifejezésére „töretlen hittel” - mint azt Dinnyés József előadói 

estjén, a sárospataki vártemplomban a résztvevők meghallgathatták és megélhették. 

    Balogh Béláné 
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„Sátorfalva 2000” 
 

A Megyei gyermekkönyvtár és a „Forrás” Gyermek-Szabadidőközpont idén 17. alkalommal 

szervezi Sátorfalva olvasótáborát. Az a tény, hogy Sátorfalva az elmúlt években folyamatosan 

fennállt és működött, azt bizonyítja, hogy programja örök emberi értékeket közvetít. A részt vevő 

gyerekek életkora 7 - 22 év. A különböző korú gyerekek szoros együttélése észrevétlenül megtanítja 

őket egymás megismerésére, segítésére, a mindennapok felelősségére.  

A tábor programjából: túrák, kirándulások a környező hegyekben, ismerkedés a növényekkel, 

kézműves és képzőművészeti technikák (nemezelés, batikolás, festés, szövés), önismereti és 

dramatikus játékok, újságírás és szerkesztés, időutazás, régimódi sportjátékok, falusi oskolák 

(varázsló, meseoskola), búvó- és enyhelyépítés, kisbíróválasztás.  

Beszélgetések szerelemről, barátságról, borúról, derűről s minden egyéb, ami idei témánkhoz, a  

CSALÁD-hoz tartozhat. 

„Nem csinálunk nagy dolgokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel” (Teréz anya) 

Hívunk, várunk minden kis és nagy gyereket! 
A tábor időpontja: 2000. július 7 - július 16. Helyszín: Felsőtárkány, Sátortábor 

Részvételi díj: 16. 000,-Ft. 

Jelentkezni lehet az alábbi címen:  Luzsi Margit, Megyei Gyermekkönyvtár, 3300 Eger, Bartók B. 

tér 6. Tel.: .(36)310-363 

 
 

J E L E N T K E Z É S I   L A P 
 

Jelentkezem „Sátorfalva 2000” táborba 

2000. július 7-16. között 

A táborozó adatai: 

Név:...................................................................................................................................... 

Lakcím:................................................................................................................................. 

Iskola:................................................................................................................................... 

Születési hely, idő: ................................................................................................................ 

A részvételi díjat egy összegben befizetem a Forrás Gyermek Szabadidő-Központ pénztárába. 

Dátum:......................................... 

    .................................................... 

     aláírás 
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