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Adjuk vissza a mesét
az embereknek!
2009. november 4-én indítottuk útjára MESESZER játékunkat. A játék egyik szála
Kovászna megyébe, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba került, másik
szála a Heves megyei Feldebrı könyvtárába. A játékot többek között azért indítottuk,
hogy "a mesemondás ısi szertartásával ez a magunkfajta emberi szerzet felszerelje
magát mindazzal, amit a mesékbıl megszerezhet: emberséggel, kitartással,
türelemmel, az újrakezdés képességével, erkölcsi renddel, humorral, töretlen
elszántsággal." Sepsiszentgyörgy a februárban továbbadta a játékot a Kovászna
megyei Kézdivásárhely Báró Wesselényi Miklós Könyvtárának, valamint Árkos
község Könyvtárának.

A Meseszer második állomása: Feldebrı

2009. novemberében telefonon hívott Luzsi Margó a Bródy Sándor Könyvtár
Gyermekkönyvtárának vezetıje, hogy MESESZER néven játékot indít, melynek
három alapszabálya van: a mesemondást tovább kell adni két másik településnek,
magyar népmesét kell mondani, a hagyományos magyar népmesemondás szabályai
szerint, vagyis „fejbıl” s nem könyvbıl olvasni. Az ı meséjüket
Sepsiszentgyörgynek és Feldebrınek szeretnék adni, a kérdés: fogadom-e? Örömmel
mondtam igent. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy községünk/könyvtárunk kapja az elsı mesét.
Margó azzal a céllal indította útjára ezt a játékot, hogy szaporodjanak azok az alkalmak, amikor azért győlünk össze,
hogy mesét mondjunk, mesét hallgassunk, s jól érezzük magunkat, s amint az emléklapon olvashattuk: „… a mese
legyen főszere életünknek, gyógyszere rosszkedvünknek, ékszere nyelvünknek. … idıszerő már, hogy a mesemondás ısi
szertartásával ez a magunkfajta emberi szerzet felszerelje magát mindazzal, amit a mesékbıl megszerezhet:
emberséggel, kitartással, türelemmel, az újrakezdés képességével, erkölcsi renddel, humorral, töretlen
elszántsággal….”
Március 12-én mi is tovább adtuk. Bozóné Tamássy Judit a verpeléti, és
Forgácsné Román Rita, a kerecsendi kolleganı szívesen vették a meghívást.
Kértem, ne egyedül jöjjenek, hozzanak gyerekeket, felnıtteket is.
Nagy izgalommal készültem erre a napra, hiszen – bár ez nem szerepel a
szabályok között – úgy gondoltam, nekem illik a tovább adott mesét elmondani.
Mostanában már mesélgettem kisebb csoportoknak: óvodásoknak, iskolásoknak
„fejbıl”, ahogyan a tanfolyamokon tanultam, de ez mégiscsak egy nagyobb
közönség, vegyes korösszetétellel.
A szervezési teendık mellett szorgalmasan gyakoroltam. Mert mesét mondani
nem könnyő. Fıleg nem azon ismeretek tükrében, amelyeket Boldizsár
Ildikótól (néprajztudós, mesekutató és meseterapeuta), Agócs Gergelytıl
(Hagyományok Háza néprajztudósa) hallottam a mesérıl, a mesemondásról,
például, hogy ez nagy felelısség is.
Amikor mesélünk, az emberiség közös múltját dolgozzuk fel, a közös múltban
vagyunk együtt, ezeket a kódokat nyitjuk meg. Ha a mesemondó „nincs jelen,
nincs benne” a mesében, nem történik semmi. Mit jelent együtt lenni az
ıseinkkel a mesékben? Megtaláljuk a szellemi gyökereinket, s azt, hogy hogyan
tudunk igaz emberek lenni. Sok mesét kell ismerni, mindegyik a tudatunk másmás részét mozgatja meg. A mesék nem arról szólnak, hogy minden szép, jó,
Továbbképzések
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rendben van, hanem arról, hogy minden szép lehet, jó lehet, s minden rendbe hozható…Bár sokat szoktam gondolkodni,
milyen mesét válasszak, most azonnal „A csillagszemő juhász” jutott eszembe. Ezt a mesét az egyik Boldizsár Ildikós
foglalkozáson alaposan kielemeztük, megbeszéltük, s úgy éreztem, ez már igazán az én mesém is. Az esténkénti
könyvolvasásom helyett ezt a mesét olvasgattam, majd hangosan „felmondtam” - többször is, sıt kértem a
családtagjaimat hallgassák meg ık is. Külön-külön persze, hogy minél többször elmondhassam. S közben arra
gondoltam, remélem, érdeklıdéssel hallgatják majd. Mert mesét hallgatni jó. Erre azokon az összejöveteleken jöttem rá,
amikor Margó, Agócs Gergely mesélt nekünk, felnıtteknek. Csodálkoztam magamon, hogy szinte „szájtátva”
hallgattam a meséket, de amint láttam, mások is.
A mesehallgatást csak a végén kaptuk, elıtte
komoly elméleti ismereteket adtak tovább nekünk.
Agócs Gergelytıl hallottam többek között azt is,
miként került a mese közösségi szintrıl családi
szintre, majd magánzárkába. Amikor többet együtt
voltak az emberek, munkák, ünnepek idején,
gyakran meséltek felnıttek felnıtteknek is – ez volt
a közösségi szint. Majd amikor úgy gondolták,
hogy a mese csak gyereknek való, olvasott a szülı
neki könyvbıl – ez volt a családi szint. Aztán pedig
anyuka, apuka, de még a nagyszülı is annyira
elfoglalt lett, hogy odaadta a gyereknek a könyvet,
olvasson magának – ez a magánzárka. S hol tartunk
most? Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek nagy
része nemigen olvas magának nemcsak mesét, de
mást se. Az eredmény ismert…
Adjuk vissza a mesét az embereknek, hiszen soha
nem volt ennyire szükségünk rá, mint napjainkban.
A mesék világát nem szabad elfelejtenünk, sokkal többet meríthetünk belılük, mint hinnénk: a mese tanít, nevel, erıt
ad, segíthet az emberi közösségek újraépítésében, összekovácsolásában.
Úgy érzem nekem is van kötelességem ezen a területen, ezért fogadtam örömmel és adtam tovább a mesét, s ezért
örülök a MESESZER játéknak. De miért is MESESZER? A szer szavunk nagyon ısi, régi örökség még az uráli korból.
Az etimológiai szótár szerint „alapjelentésében a kapcsolódás, társulás képzete játszott fıszerepet. A kezdeményezık
szeretnék, ha ez a játék is ilyen kapcsolódás, társulás lenne. Emberek, települések, közösségek között. Mert magányos
mesemondás nincs. A meséhez közösség kell, az együvé tartozás tudata, amire igen nagy szükségünk van.
Amikor a játékot elindították felhívással fordultak mindenkihez, akinek kedve van, kapcsolódjon be a játékba, indítson
újabb meseszert. Tartsa be a hármas alapszabályt, s minden egyebet tegyen kedve szerint.
És milyen volt a mi MESESZERÜNK?
Délután négy órakor kezdıdött a program. Megérkeztek a vendégek, a legfiatalabb a hat hónapos Hunor volt, a
legidısebb egy nyolcvan éves néni. Rövid köszöntı után Flóra furulyázott, majd elmondtam a Csillagszemő juhászt, s
átadtam egy-egy oklevelet a fogadó települések könyvtárosainak. Ha mesedélután legyen több mese is – gondoltam, s
megkértem Irénke nénit, - aki hetven évesen kezdte a mese- és versmondó versenyeken való részvételt, s a Többsincs
elnevezéső mesemondó verseny megyei döntıjén a felnıtt kategóriában az elsı helyen végzett - folytassa a sort. A
rátóti csikótojásról mesélt nekünk, amit nagyon jó volt hallgatni; szerintem ı egy igazi mesemondó. Élvezettel
hallgatták gyerekek, s felnıttek egyaránt. A mese is humoros és Irénke néninek is jutott belıle bıven, így mi hallgatók
igazán jól mulattunk. Közben furulyázott még Flóra, majd Margó, sıt Margó szebbnél szebb népdalokat is tanított
nekünk, miután kiosztotta a jó nagybetővel írott dalszövegeket – így az is vígan énekelhetett, aki nem ismerte a
szöveget. Fújtuk is teli torokból, nem volt kétséges, hogy mindenki örömét leli benne. Margó szépen énekel, és
élvezetesen mesél – én már többször hallottam, szerintem ı is egy igazi mesemondó. Úgyhogy mesélésre fogtam!
Szerencsére nem tiltakozott, ugyanis nemcsak tud, de szeret is mesélni. Neki nem kell már készülni. Lazán felajánlott
három mesét a gyerekeknek, hogy válasszanak. Persze megoszlottak a vélemények, így kapásból elmesélte azt a kettıt,
amit a legtöbben kértek, de megígérte az egyik kislánynak, hogy a végén azt is elmeséli, amit ı kért egyedül. Na persze
ez úgy zajlott, hogy mindhárom mesét meghallgatta mindenki, s a gyerekek egyre közelebb húzódtak hozzá…
Megnézegették a csodafurulyáját is, van aki ki is próbálta. S aztán biztatta a gyerekeket, ha valaki tud mesét, mondja
csak el bátran. Végig nem mesélték a mesét, de egy-egy rövidebb rész elmondására vállalkozott néhány bátrabb
csemete. Aztán pedig egyre többen kiültek a „mesemondó” fotelba, s egyszer csak azt vettük észre, hogy itt már régen
nemcsak mese van, hanem vers, éneklés is. Szép lassan „fordult a kocka”, a gyerekek lettek, akik szórakoztatták
egymást és minket, felnıtteket. Közben megkóstoltuk a helyi finomságot: ettünk egy kis feketeribizli lekvárral megkent
kalácsot, ittunk fekete ribizli szörpöt, a felnıttek beszélgettek, a gyerekek játszottak. Egészen oldott volt már a hangulat,
és úgy érzem, tényleg mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
„De az igazi mese az a népmese. Azt pedig nem tudjuk megközelíteni sem, mert a népmese olyan tudásanyagot hordoz,
olyan mélyrıl jön és olyannyira a múltból, hogy megközelíthetetlen. Nem mesét írok, hanem irodalmi mőveket.”
(Lázár Ervin)
Vadásziné Varga Éva, Feldebrı
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Kipróbáltuk, ajánljuk
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából

Gyermekprogramok a hatvani városi könyvtárban
A hatvani Városi Könyvtár konzorciumi tagként részese az Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az
olvasáskultúra népszerősítését támogató programsorozat lebonyolítása Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár vezetésével elnevezéső TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0056. projektnek. A hatvani könyvtár számára
megnyert támogatás: 6.800.000,- Forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A pályázati támogatásnak köszönhetıen nagyon sok szép gyermekkönyvtári olvasásnépszerősítı programot van
módunkban meghirdetni. Ezekbıl szeretnék most egy kis ízelítıt adni az érdeklıdı könyvtáros kollégáknak.
Az elmúlt év igen bıvelkedett évfordulókban is, melyek megünnepléséhez intézményünk is csatlakozott különbözı
rendezvényekkel, vetélkedıkkel, játékokkal. Még 2009 ıszén, szeptember 30-án megünnepeltük Benedek Elek
születésének 150. évfordulóját. Ez a dátum 2005 óta a Magyar Népmese Napja is egyben. A gyermekkönyvtár „A nagy
mesemondó” címmel irodalmi feladványgyőjteményt állított össze Benedek Elek életébıl és meséibıl általános iskolák
5-6 osztályosainak. A színvonalas és igényes rejtvényfüzetet elküldtük több városi és községi könyvtárba is. A játék
során a gyerekeknek, mint a mesében, próbákat kellett teljesíteniük. Mint például: mesekút-próba - melynek során
Benedek Elek életébıl tettünk fel kérdéseket, a színes mesepróba, mely során Benedek Elek külföldi népmesefordításai
alapján állítottunk össze rejtvényt, valamint a mesetotó, melynek kérdései Benedek Elek meséire vonatkoztak. A próbák
teljesítése során természetesen a könyvtár használata megkerülhetetlen volt. Több mint 160 megfejtés érkezett
Hatvanból, Gyöngyösrıl, és a környezı településekrıl. Az értékelésre és jutalmazásra 2010. január 23-án, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából került sor. A pályázati támogatásnak köszönhetıen 70 tanuló munkáját tudtuk értékes
ajándékokkal jutalmazni.
Szintén az elmúlt esztendıben ünnepeltük Móra Ferenc születésének 130. évfordulóját is. Mese, mese mátka … címmel
játékos böngészıt készített a gyermekkönyvtár az általános iskolák 4. osztályosainak a nagy író, költı életébıl.
A rejtvényfüzet helyes kitöltése még nem volt elegendı, még mese, vagy versillusztrációkat is kértünk a gyerekektıl.
Nagyon sok helyes megfejtés érkezett, több mint 70. A gyermekrajzokat kiállítottuk.
A 2009-es évet a kulturális kormányzat a Magyar Nyelv Évének nyilvánította Kazinczy Ferenc születésének 250.
évfordulója tiszteletére. Ebbıl az alkalomból láttuk vendégül az Édes anyanyelvünk folyóirat szerkesztıségét, mutattuk
be a Keresztnevek enciklopédiája címő könyvet - íróival együtt - és készítettünk egy könyvtárhasználati rejtvényfüzetet
„A szent öreg” címmel Kazinczy Ferenc életébıl, 7-8. osztályosoknak.
(A címválasztás ötletét Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek: ragadványnevek történelmünkben.Bp.: Nemz, Tankvk., 2001. c. kötete adta, melyben Kazinczy Ferenc egyik ragadványneve volt a böngészınk címe.)
A feladatgyőjtemény az általános iskolák 7-8 osztályosai számára készült, támaszkodva az éppen tanult ismeretekre és
kiegészítve azokat. Kazinczy Ferenc a magyar felvilágosodás és a nyelvújítási küzdelem legnagyobb hatású
személyisége. Munkássága, élete és varázslatosan gazdag anyanyelvünk volt a témája összeállításunknak, melyben
rejtvényes, böngészıs feladatokkal vártuk a
gyerekeket. A kérdések, feladványok és rejtvények
csak a könyvtár használatával voltak megoldhatók.
Bıséges irodalomjegyzékkel segítettük a gyerekek
kutatómunkáját. A feladványgyőjtemény kitöltését
egyéni nevezéssel kértük, így figyelemmel tudtuk
kísérni a gyerekek kérdéseit, könyvtárhasználatra
vonatkozó problémáit.
Az értékelésre december végén került sor. Nagyon
sok szép megfejtés érkezett, a jutalmakat a Balassi
Intézet Magyar Nyelv Éve pályázati támogatásából
tudtuk megvásárolni.
December 16-én ünnepeltük Kodály Zoltán
születésnapját. Már 14 éve ebbıl az alkalomból
hirdetjük meg a Kodály Zoltán Népdalversenyt
általános és középiskolás tanulóknak. „Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elıdök kultúrája egy-kettıre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.” A verseny meghirdetésével nem titkolt célunk volt kezdetektıl, hogy megszerettessük a
fiatalokkal zenei anyanyelvünket, a népdalt, lehetıséget adjunk azoknak, akik szeretnek énekelni, másrészt felkutatni
azokat a tehetséges, jó hangú gyerekeket, akik ezen a versenyen elért sikerükön felbátorodva talán elindulnak egy szép
hivatás, a zenei pálya felé. Az iskolák már várják, és készülnek a minden év decemberében megrendezésre kerülı
megméretésre. Egyre többen jönnek a hangtárba, keresik a népdalgyőjteményeket, azzal a céllal, hogy ne csak olyan
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népdalt énekeljenek el, amit az iskolai énekórákon megtanulnak, hanem újakat, eddig számukra ismeretlen dalokat is.
Egyre színvonalasabb produkciókkal készülnek a diákok. Vannak, akik népviseletbe öltözve adják elı az általuk
kiválasztott szép magyar népdalt. A zsőri elnökök Maczkó Mária, Budai Ilona, Köles Éva népdalénekesek voltak.
A tavalyi versenyre 50 tanuló jelentkezett Hatvanból és a vonzáskörzetbıl. A verseny végén a zsőri elnök (Köles Éva)
vezetésével és irányításával együtt énekeltek a diákok, pedagógusok, szülık, könyvtárosok. Reméljük, a jövıben is
lesznek énekelni szeretı gyerekek, felkészülésüket segítı szülık és pedagógusok. Támogatók, akik hisznek a népdal
közösséget formáló erejében, s Ratkó József költıvel együtt vallják: „Embernek ének ırzi az idıt, az tartja számon
minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, s szíve járást hallod az idınek.”
Októberben hirdettük meg az általános iskolák 2-3. osztályosainak a 7próba címő pontgyőjtı, meseböngészı játékot nagy sikerrel. A próbákat egyedül és barátokkal együtt is teljesíthették a diákok. A játék során a gyermekkönyvtárosok
által kijelölt 7 mesébıl kellett legalább kettıt kiválasztani, elolvasni és a mesékhez kapcsolódó kérdéseket
megválaszolni. A kijelölt 7 mese a következı volt:
1. Benedek Elek: Az égig érı fa
2. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok
3. Csukás István: Madárvédı golyókapkodó
4. Móra Ferenc: Az aranyszırő bárány
5. Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
6. Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó
7. Bálint Ágnes: Mazsola

Az írásbeli feladványok megoldása mellé még meseillusztrációkat is kértünk a gyerekektıl. A Benedek Elek meséhez
könyvjelzı tervezését vártuk, a Kippkopp meséhez hónap-képet, Csukás István meséjéhez Pompon állatkát, Weöres
Sándor verséhez rajzillusztrációt, Móra Ferenc meséjéhez papírbábot, Lázár Ervinhez Madár-képet, Bálint Ágnes
Mazsolájához tökházat. Természetesen a feladványok megoldása során a könyvtár használata megkerülhetetlen volt.
Nem titkolt célunk a könyvtár használata, megismerése, az olvasás népszerősítése volt játékos formában. Legnagyobb
meglepetésünkre rengeteg jó megfejtés született. Óriási volt az érdeklıdés a játék iránt. Több mint 80 tökéletes
megfejtést adtak le a gyerekek, több mint 300 gyermekmunkát. A könyvtárosok ma is a tökházak között ülve végzik
munkájukat. (legnagyobb örömükre).
Gyermekkönyvtárunk tele van gyermekrajzzal,
Pompom állatkával és Mazsola tökházával. A
tökház kiállítás nagyon látványos, hiszen a
gyerekek fantáziája kimeríthetetlen. Különbözı
anyagokból és technikával készültek a tökházak.
(papír, rongy, papírmasé, száraztészta, cipó stb.)
Külön öröm számunkra hogy a családok közösen
készítették a tökházakat, szülık és gyerekek
együtt olvasták a mesét és készítették a rajzokat.
A kiállítást február végétıl április végéig
tekinthetik meg a gyermekkönyvtárban.
2010-ben is folytatódik a pályázathoz kapcsolódó
programok és játékok szervezére, rendezése.
Tavasszal megrendezzük a Költészet Napi
„Szavaló – Maraton” címmel vers- és
prózamondó
versenyeket,
fotópályázatot
hirdetünk kicsiknek és nagyoknak „Az én
városom” címmel, kapcsolódva a 65 éve város
Hatvan rendezvénysorozathoz. Lesz Irodalmi udvar néven kézmőves foglalkozás két héten keresztül, lesz a nyáron
Idıutazás tábor. Szeptemberben ismét megünnepeljük a Népmese napját Seprőre fel! címő vetélkedıvel, lesznek
Könyves kalandok, és még sok más érdekes és izgalmas program.
Programjainkkal, rendezvényeinkkel szeretnénk hozzájárulni az olvasás népszerősítéséhez.
Sinkovics Erika igazgatóhelyettes, Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, Hatvan
Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és
az olvasáskultúra népszerősítését támogató
programsorozat lebonyolítása Heves megyében a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
vezetésével
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0056

Heves megyei könyvtárosok lapja

KAPCSOLAT

5

Aba Sámuel Emlékverseny a könyvtárban
A település temploma elıtt található Aba Sámuel szobor 25. születésnapja alkalmából közös versenyt hirdetett az
Együtt Abasárért Aba Sámuel Egyesület, a Hanák Kolos Könyvtár és Közösségi Ház, valamint Abasár Község
Önkormányzata. Az emlékversenyen csoportok jelentkezését vártuk, a megmérettetés célja pedig az volt, hogy élı
maradjon Aba Sámuel, Magyarország harmadik királyának emlékezete. Negyedszázada leplezték le azt a szobrot,
amely a hódmezıvásárhelyi szobrászmővész, Till Aran munkája. A mővésznı a szobrot Szabó Miklós kérésére
készítette el. Miklós bácsi a szülıfaluját szeretı ember volt, aki a Faluszépítı Egyesület tagjaként állandóan kutatta
községünk múltját. Különösen érdekelte Aba Sámuel, Magyarország harmadik királya, aki 1041-44 között uralkodott. A
királyról kevés kézzel fogható, megalapozott történelmi emlék maradt fenn: legendák szerinti sírja településünk
szívében található, ám biztosat még a szakemberek sem tudnak egyelıre. Amit a történelmi emlékek alátámasztani
látszanak, hogy Aba Sámuel a szegényeknek, az ország köznépének kedvezett, nem a nemesek, az urak kegyeit kereste.
Miklós bácsi kutatásai során arra jutott, hogy a település ezer szállal kötıdik a királyhoz és úgy vélte, ennek emléket
kell állítani. A szobor 1984. október 14-én került sor az átadásra, mivel ekkor volt királyunk halálának 940. évfordulója.
Azóta Abasár egyik nevezetességévé, jelképé vált. Idén ısszel nem csupán a szobor felállításának negyedszázados
fordulóját ünnepeltük, de azt az összetartó erıt is, amelyet jelképez. Ennek szellemében a település szinte összes civil
szervezete jelen volt a rendezvényen és az összes Aba nevet viselı szervezet, vállalkozás, intézmény. Az évforduló
kapcsán a Hanák Kolos Könyvtár és Közösségi Ház játékos vetélkedıt indított. A legszebbnek ítélt fogalmazás Györky
Judit, Erdélyi Anna, Sántha Petra 2. osztályosok munkája.
Az abasári monostor alapításának hiteles krónikája
Valamikor réges-régen, amikor még a szürkemarha és a mangalica csordák szabadon legelésztek Magyarországon,
amikor nem volt még villanyvilágítás és internet, amikor még a férfiak nem jártak biciklivel a kocsmába, de a felségük
sodrófája már lelkesen üdvözölte ıket hazatéréskor, élt egy hatalmas király, akit Aba Sámuelnek hívtak. Még az erdı
vadjai, a levegı mardarai és a vizek halai is vigyázban álltak neve hallatán. Mégis akadt egy kicsi szarvas, aki sohasem
hallott a nagy királyról (nem ám, mert nem az Aba Sámuel Általános Iskola tanítói pallérozták elméjét), és vadászatkor
elmenekült elıle, becsalván Mátra vidékén egy sőrő sötét erdıbe. Nem is tudott onnan kikeveredni napokig. Amikor a
kimerültségtıl elszenderedett a puha avarszınyegen, egy ısz öregember jelent meg álmában, és így szólt: „Ne félj
királyom, nem vesztél el, ébredéskor egy tarka pillangó száll majd a kezedre. Kövesd ıt! Meglásd, kivezet innét. De az
úton jól nyitva tartsd ám a szívedet-lelkedet!” Így is történt. A pillangó kivezette az erdıbıl. Újra látta a napot, a
virágokat, a madarakat. Egy hős forrásnál még a szomját is csillapította. Egyszer csak egy gyönyörő kicsi falut
pillantott meg. Körülötte a hegyoldalalakon mindenütt szılıtıkék roskadoztak a hatalmas szılıfürtök alatt. Látta a
szépen meszelt fehér falú házakat, a gondosan mővelt kerteket. Látta, hogy szorgos-dolgos emberek élnek itt. A szélsı
házból vidám nótaszó hallatszott, éppen lakodalmat ültek. A királyt bevezették, szívélyesen kínálgatták a finom sári
borral, a zamatos szılıvel, a puha cipóval és a ropogós
mangalica sülttel. Ilyen finomat bizony még jó rokona, Szent
István udvarában sem kóstolt. Útravalóul jól feltarisznyálták,
még egy hatalmas demizsont is megtöltöttek neki a jófajta sári
borral. Látta a király, hogy ez a nép nemcsak szorgalmas, hanem
jólelkő és vendégszeretı is. (Aba Sámuelrıl köztudott hogy az
egyszerő embereket mindig is többre tartotta a fıuraknál.)
Köszönete jeléül átnyújtott a falu lakóinak egy alapító okiratot, és
így szólt: „Megérdemlitek, hogy monostor álljon ezen a helyen!
Falutok pedig ezentúl hívassék Abasárnak!” A monostort azóta
réges-régen elpusztította egy tőzvész, királyunk pár év múlva
meghalt. İseink csontjai réges-rég elporladtak, de Abasár ma is
él és virágzik. Aba Sámuelt pedig sohasem feledjük, lám most,
2009. novemberében is róla vetélkednek a szülık és a diákok!
A makett verseny egyik alkotása
Bardóczi Eszter, Borbára Ármin, Misi Dániel

Beküldte: Hartman Györgyi könyvtáros tanár, Abasár

Hírek, információk
Megjelent a Minısített Könyvtár cím és a Könyvtári Minıségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM
rendelet a Magyar Közlöny 2010. március 11., 34. szám 10172. p.
Eseménynaptár elızetes 2010
2010. 03. 22-31.
Internet Fiesta
2010. 04. 22-25.
Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál
2010. 06. 3-6.
Ünnepi Könyvhét
2010. 07. 15-17.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42. Országos Vándorgyőlése Baján
2010. 10. 4-10.
„Összefogás” Országos Családi Könyvtári Napok
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Pályázatok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

pályázati felhívása
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
„Felzárkóztató pályázat”
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési törvényben biztosított könyvtári érdekeltségnövelı
támogatásból 10%-ot azon önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az egy lakosra jutó
állománygyarapítási összeg, mely összeg tartalmazza a könyvekre, folyóiratokra, audiovizuális és elektronikus
dokumentumokra költött összegeket is, elmarad az alábbiaktól:
• községi könyvtárakban: 190Ft/lakos
• városi könyvtárakban: 240 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a községi és városi önkormányzatok, melyek könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak
jegyzékében, és ahol az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
• 2009-ben a fenti átlagos összegeknél kevesebbet tudtak fordítani állománygyarapításra.
• A 2010. évi költségvetésükben a könyvtári állománygyarapításra tervezett összeg meghaladja az elızı évit,
vagy egyenlı azzal.
• A 2010. évi költségvetésben szereplı állománygyarapítási kereten felül vállalják saját forrás biztosítását. (Az
önkormányzat által felajánlott saját forrás nem lehet több, mint a jóváhagyott 2010. évi költségvetésben
szereplı állománygyarapítási összeg.)
• Amennyiben az elmúlt évben a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási támogatására kiírt
pályázaton nyertek, a 2009. évben a költségvetésükben állománygyarapításra tervezett összeget, valamint az
elnyert összeget és a pályázathoz általuk felajánlott önrészt elköltötték.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben támogatásban részesülı könyvtárakat fenntartó önkormányzatok ebben
a pályázatban nem vehetnek részt.
A pályázaton elnyerhetı összeg: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz.
mellékletének 6. pontjában könyvtári célra meghatározott összeg 10%-a, azaz 24.140.000 forint, melyben a 4/2004. (II.
20.) NKÖM rendelet értelmében, az önkormányzatok által felajánlott önrész összegének arányában részesülnek a
sikeres pályázók. Az elnyerhetı minimális összeg: 10 ezer forint, a maximális összeg 800 ezer forint. A pályázaton
elnyert összeg elıfinanszírozás keretében, egy összegben nyújtott vissza nem térítendı támogatás.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pontosan kitöltött pályázati adatlapot.
2. Írásbeli nyilatkozatot az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben
foglaltak alapján. (Lásd: az őrlap mellékleteként kiadott Nyilatkozatot).
3. A könyvtár 2010. évre jóváhagyott költségvetésének (kizárólag) az állománygyarapításra vonatkozó hitelesített
részét, vagy, ha a költségvetés nem részletezi, hiteles nyilatkozatot, amely pontosan tartalmazza a könyvtár
állománygyarapítási összegét.
4. Nyilatkozatot, mely pontosan tartalmazza a könyvtár 2009. évi állománygyarapítási elıirányzatát, és a
ténylegesen állománygyarapításra költött összeget.
5. Hiteles határozat-kivonatot a képviselı-testület döntésérıl, amely tartalmazza:
o az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott költségvetési támogatáson
felül kiegészítik a könyvtár beszerzési keretét,
o a képviselı-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által
felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenı pályázati adatlap kitöltésével, két eredeti és öt másolati példányban,
kizárólag postai úton – „Könyvtári felzárkóztató pályázat” megjelöléssel – a jogszabálynak megfelelıen a területileg
illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell benyújtani. A kincstáraz 1992. évi XXXVIII.
törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelıen megvizsgálja a pályázatokat, és a pályázati felhívásnak nem megfelelı,
hiányos pályázat esetében a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A kincstár a megvizsgált támogatási igényt egy eredeti
és öt másolati példányban továbbítja az NKA Igazgatósága, Fejezeti Pályáztatási Osztályának.
A pályázatokról szakmai értékelı bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter dönt.
A pályázatról információ a megyei könyvtáraktól kérhetı. A pályázati adatlap és a nyilatkozat OKM Ügyfélszolgálati
Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) és a megyei könyvtárakban beszerezhetı, valamint az OKM honlapjáról
letölthetı.
A pályázat postára adásának határideje: 2010. április 9.
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A nyertes önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásnak elkülönített, napra kész
nyilvántartásáról, az ellenırzésre feljogosított szervek megkeresésére pedig, az ellenırzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról. A pályázattal kapcsolatban jogorvoslatra
a államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelıen nyílik
lehetıség. A támogatások felhasználásáról – december 31-ei határnappal – az éves zárszámadás keretében és rendje
szerint kötelesek elszámolni, a központosított elıirányzatokra vonatkozó szabályok szerint.
Dr. Hiller István
miniszter

Végéhez közeledik a HORTI KÖNYVTÁR felújítása
Intézményünk a meglévı termei mellé birtokba vehetett
még egy nagytermet, közismert nevén a „régi
tornaterem” részt. Ez a terem adottságait tekintve
ideálisan használható könyvtári célra, hiszen elınyös
abból a szempontból is, hogy az épülettel egyébként is
szerves egységet alkot.
Mivel a felnıtt könyvtárunk állománya jóval nagyobb,
mint a gyermekkönyvtáré, ezért döntöttünk úgy, hogy
ebbe az új terembe átköltöztetjük teljes egészében a
felnıtt könyvtári állományunkat. Itt tágasan elfér a
könyveknek, folyóiratoknak ez a része. Nem kell a
polcok tetejére is könyveket pakolni, tágassá,
áttekinthetıbbé tehettük ezt az állományrészt. A
könyvek közé számítógépeket is elhelyeztünk, hiszen
ebbe a helyiségbe is megoldott kell, hogy legyen az
Internet használata.
Népdaléneklési verseny a Könyvtárban
A régi felnıtt olvasóterem helyére költöztettük át a gyermek olvasótermet. Ebben a teremben tágasan, kényelmesen
elfér ez az állomány, sıt még bıvíteni is tudjuk azt. Pályázat segítségével ki tudtuk cserélni a gyermekrész bútorait is,
így már kényelmesebb, szebb környezetben tudjuk megtartani a különbözı könyvtári órákat, gyermekfoglalkozásokat.
A régi gyermek olvasóterem pedig egy gyönyörő rendezvény- és kiállító teremmé vált. A terem szépségét az eredeti
boltívek is kihangsúlyozzák, újra festve, a főtési rendszer ill. a lámpatestek felújításával ez a látvány csak még szebbnek
tőnik. Terveink szerint ebben a teremben kiállítások, kisebb hangversenyek is megrendezésre kerülhetnek, mivel a
terem akár 100-120 fı befogadására is alkalmas.
Megoldódott, hogy az épületben végre külön van a férfi és a nıi mosdó, hiszen eddig közösen kellett, hogy használják a
látogatók ezeket a helyiségeket. Készült egy a mozgáskorlátozottak által használható mosdó is. Horton még nem volt
akadálymentesített intézmény, ez az elsı, amely megvalósult. A kialakításra került padlásterünkben pedig a helyi TVés média stúdiója kap helyet. Főtési rendszerünket komolyabban átalakítottuk. Termeinknek különbözı a funkciója,
más a nyitvatartási ideje, így más a főtési igénye is. A beruházással a legkorszerőbb szabályozó készülékek lettek
beépítve ebbe a rendszerbe, így minden termünk főtése külön szabályozhatóvá vált. Számításaink szerint így komoly
anyagi megtakarítás érhetı el ezen a területen. Ugyanígy energia megtakarítást remélünk a nyílászáróink cseréjétıl is.
Kicseréltünk 3 db bejárati ajtót, 7 db kb. 30 éves faablakot hıszigetelt, mőanyag nyílászárókra.
A jövıben, ha lehetıségünk lenne rá, szeretnénk még a maradék 8 db ablakunkat is kicserélni, ill. az épület külsı
színezését, valamint udvarunk rendezését is megoldani. Az Önkormányzat februárban pályázott könyvtári udvarunk
rendezésével kapcsolatban, melynek eredményét izgalommal várjuk.
Jelenleg az intézmény irodájában ill. egy újonnan kialakított teakonyhában folynak még a munkálatok. Ezek után
mondhatjuk ki végre, hogy mind a dolgozók, mind az intézmény látogatói örömére befejezıdtek a könyvtár átalakítási,
felújítási munkálatai.
Szeretettel várunk minden kedves látogatót a pályázati és önkormányzati segítséggel felújított, megszépült
intézményünkben!
Szabóné Sıregi Melinda könyvtáros, Hort

Mozgókönyvtári munkatársak figyelmébe
A kiszállítással és a folyóirat ügyintézéssel kapcsolatos e-mail-címek megváltoztak.
Kiszállítással kapcsolatos információk
Kulcsárné Király Mária
mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575, 30/409-9620
Módszertani kérdések, szolgáltatással kapcsolatos információk
Farkas Márta
fmarta@brody.iif.hu, 36/517-576; 20/546-1826
Komlóné Szabó Ágnes
szaboagi@brody.iif.hu; 36/517-576; 30/500-9443

Folyóirat reklamáció
Sasvári Boglárka
mozgokonyvtar@brody.iif.hu ; 36/517-575
Könyvtárközi kölcsönzés
Troskin Nyikolájné
hmkonyvtarkozi@brody.iif.hu
36/516-632/126 mell.
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Képzés, továbbképzés
A legjobb gyakorlatok –
Az idıskori mővelıdés új formái, megújulási lehetıségei Észak-Magyarországon
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - a Budapesti Mővelıdési Központtal együttmőködve „ A legjobb
gyakorlatok – Az idısügyi mővelıdés új formái, megújulási lehetıségei” címmel regionális fórumot szervez, amelyre
tisztelettel meghív minden érdeklıdı kollégát. A fórum célja a szenior korosztály bevonásával megvalósuló könyvtári
programok módszertanának bemutatása a szakmai közönség számára, valamint az észak-magyarországi régióban
megvalósuló jó gyakorlatok tapasztalatainak összegyőjtése, ajánlása és terjesztése. A rendezvényre várjuk azoknak a
kollégáknak a jelentkezését is, akik vállalják, hogy hozzászólásukban röviden bemutatják saját idısügyi gyakorlatukat.
A régiós fórum helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.
Idıpontja: 2010. április 19. 10.00 - 15.00 óra
Elızetes program:
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

Mit tesz a könyvtár az idısekért?
Tızsér Istvánné, igazgató
Országos Könyvtári Napok NAGYI program Egerben
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Mőhelytitkok: elıkészítés, szervezés
Oroszi Katalin, Varga Béláné
Használóképzés az idıskorúak körében
Kárpátiné Ézsiás Edit
Hozzászólások:, a régió legjobb gyakorlatainak bemutatása
Közös ebéd
Meglepetés workshop
Nagyi-party: csapatépítı játék

A programot a Nemzeti Kulturális Alap a Budapesti Mővelıdési Központon keresztül támogatta.
A programon való részvétel ingyenes.
A részvételi szándékról 2010. április 10-ig visszajelzést kérünk az alábbi címen:
Kelemenné Csuhay Zsuzsa Tel: 36/517-596; 06/30-341-4550; E-mail: kcszs@brody.iif.hu
Farkas Márta Tel: 36/517-576; 06/20-546-1826; E-mail: fmarta@brody.iif.hu


GYERMEKKÖNYVTÁRI DIS-KURZUS
módszertani mőhely gyermekekkel foglalkozó Heves megyei könyvtárosoknak
Idıpont: 2010. április 26. hétfı 10-15 óra

Téma: Bababarát könyvtárak

10.00-10.30 Bababarát könyvtár
10.00 - 10.15 Mit gondolunk mi errıl? – elmondja Pauer Erika gyermekkönyvtáros, BSMVK Gyermekkönyvtára
10.15 – 10.30 Baba-mama klub a BSMVK felnémeti fiókkönyvtárában – Vitkóczi Jánosné könyvtáros, BSMVK 2. sz.
fiókkönyvtára
10.30 - 11.00 Ciróka kör – a gyermekkönyvtár új programsorozata bemutató foglalkozás - mondókák, höcögtetık,
ölbeli játékok 3 év alatti kicsiknek és szüleiknek – vezeti Bálintné Fadgyas Eszter könyvtáros, BSMVK
Gyermekkönyvtára
11.20 – 13.00 Ölbeli játékok – elıadás és beszélgetés
Tücsökringató – vendégünk dr. Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza Folklór Osztályának vezetıje, néprajztudós, a
höcögtetık, ölbeli játékok avatott ismerıje - eszmecsere a látottakról, hallottakról
13.00 - 13.30 Ebédszünet
13.30 - 15.00 Kézmővesség és énektanulás: gyürkészık - babáknak
Már a szép nap lenyugodott (Bezerédy Amália altatója a Flóri könyvébıl)
Erdı mellett estvéledtem (magyar népdal)
A részvételi szándékról 2010. április 20-ig visszajelzést kérünk az alábbi címen: Luzsi Margit 36/310-363,
margo@brody.iif.hu; gyermekkonyvtar@brody.iif.hu
Mindenkit szeretettel várunk!
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