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A hatvani Ady Endre Könyvtár éle-
tében sorsfordító és mérföldkő a 
2021-es év. Befejeződött a város 
főterén álló épület korszerűsítése, 
amely július 3-án ünnepélyes keretek 
között átadásra került. Régi vágyunk 
teljesült a felújítással, a visszaköltö-
zéssel és a nyitással. 

Az Ady Endre Könyvtár épüle-
tének korszerűsítésére Hatvan Vá-
ros Önkormányzata TOP-2.1.2-15-
HE1-2016-00001 azonosítószámon, 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és 
térfejlesztés” címen pályázatot nyúj-
tott be a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága (IH) ál-
tal közzétett TOP-2.1.2-15 kódszámú, 
„Zöld város kialakítása” című felhí-
vásra. Ezen pályázat kedvező elbírá-
lására 2018-ban került sor. A kivitele-
ző kiválasztását követően a felújítás, 
építkezés 2019 őszén kezdődött el. 

2021-ben birtokba vehettük az új, 
korszerű könyvtárépületet a Kos-
suth téren. A megújuló épület igazi 
otthona lett a sokrétű és folyama-
tosan fejlődő szolgáltatásokat kíná-

ÚJ HELYEN, ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL, 
ÚJ KIHÍVÁSOKKAL 
Megújult a 70 éves hatvani Ady Endre Könyvtár

ló könyvtárnak, eleget tud tenni a 
megváltozott követelményeknek. 
Támogatja a fogyatékkal élőket, a 
megváltozott munkaképességű em-
berek könyvtárhasználatát. A kor-
szerű elektromos hálózat kielégíti 
a megnövekedett informatikai igé-
nyeket. Megújultak a könyvtári és a 
közösségi terek, a kazánházi beren-
dezés és a központi fűtési rendszer 
teljes rekonstrukciója, a vizesblokkok 
felújítása, intelligens tűzjelző/füstjel-
ző hálózat kiépítése is megtörtént. 

A hagyományos és kreatív könyv-
tári szolgáltatások és programok, 
a partnerközpontú gondolkodás, a 
minőségirányítás, az egész városban 
jól ismert szervezeti kultúra munkánk 
értékeit jelentik. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a könyvtári feladatokat 
korszerűbb környezetben láthatjuk 
el .

Az új épületben modern, tágas, 
világos és használóbarát otthonos 
tereket alakítottunk ki. Korszerű bú-
torok és technikai eszközök állnak a 
rendelkezésünkre. A közösségi te-
rekbe, ahová olvasó, könyvtárhasz-
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náló jöhet, mindenhol méretre, hely-
re szabott új polcrendszer és bútor 
került, színes puffok, babzsákfote-
lek, szőnyegek, korszerű árnyéko-
lástechnika. Az informatikai eszköz-
park is megújult. Minden dolgozói 
munkaállomás és az olvasói gépek is 
megújultak, a legmodernebb számí-
tógépek, másolók, nyomtatók állnak 
a használók rendelkezésére. 

Könyvtári terek
Földszint
A földszinten egy tágas előtér fo-
gadja a belépőt. Itt kapott helyet a 
kölcsönzési adminisztráció, újságol-
vasó, internetező, ruhatár és a lift 
feljárata. Itt található egy modern 
gördülő tömörraktár is, ahol a szoro-
san egymás mellé gördíthető polco-
kon kis helyen, sok könyvet tudunk 
tárolni. Szintén a földszinten van a 
gyermekkönyvtár amely vidám szí-
nekkel, gyermekbarát bútorokkal és 
környezettel várja a gyerekeket és 
szüleiket. A 80 fő befogadására al-
kalmas rendezvényterem is itt nyert 
elhelyezést. Kis dobogó, hangosítás, 



megyei körkép4

vetítési lehetőség, öltöző várja a 
rendezvényre érkezőket és az előa-
dókat. A vizes blokkok (női, férfi és 
mozgáskorlátozottak számára is), va-
lamint egyéb kiszolgáló helyiségek 
is itt találhatók. Az egész épület aka-
dálymentes!

Emelet
Az első emeleten kapott helyet a tel-
jes felnőttkönyvtár: a kölcsönzőtér 
és az olvasóterem. Az olvasóterem 
tágas és világos, ahol a kisebb (30-
40 fős) rendezvényeket tudunk tar-
tani, (író-olvasótalálkozók, könyvbe-
mutatók, olvasói-klubok, könyvtári 
órák), ezért könnyen mobilizálható 
bútorokkal rendeztük be.  Az olva-
sóteremben kapott helyet a helyben 
használható gyűjtemény (könyvek, 
lexikonok, szótárak, folyóiratok) és 
a helytörténeti gyűjtemény is, mivel 
ezeket az értékes dokumentumokat 
kölcsönözni nem lehet. A kölcsönző-
tér is tágas és szellős lett, alacsony, 
íves polcokkal, kényelmes fotelek-
kel, párnákkal. A zenei gyűjtemény 
elkülönített teret nem kapott, a köl-
csönözhető DVD lemezek és CD le-
mezek a kölcsönzőtérben elhelye-
zett polcokra kerültek. A fiatalokra 
is gondolva, itt alakítottuk ki a Tini 
Bázist, ahol az általuk kedvelt köny-
veket találják. Az irodák is (igazga-

tói, gazdasági, feldolgozó) valamint 
egyéb kiszolgáló helyiségek az első 
emeleten kaptak helyet. 

Tetőtér
A tetőtérben 3 klubterem található. 
Ezekben a klubtermekben 30-40 fő 
tud leülni. Itt a városban működő ci-
vilek, kiscsoportok szervezhetik és 
tarthatják programjaikat, összejö-
veteleiket. Szintén ezekben a klub-
termekben van lehetőség a Kattints 
bátran! számítógép- és Internethasz-
nálati oktatások megtartására is. 

A megújult hatvani Ady Endre 
Könyvtár, nyitott az új informatikai 
eszközökre, rendszerekre, őrzi a tra-
dicionális könyvtár értékeit, erénye-
it, tudásközpont és információs köz-
pont. Biztosítja a hagyományos és 
virtuális könyvtári szolgáltatásokat. 
Intézményünk korszerű könyvtár, 
kultúraközvetítő intézmény, közössé-
gi találkozó pont. Fontos feladatnak 
tartjuk – megőrizve a könyvtár ha-
ladó hagyományait – a modern tár-
sadalom kihívásainak, igényeinek is 
megfelelő, információt, dokumentu-
mot kellő mennyiségben és gyorsa-
sággal szolgáltató közkönyvtár mű-
ködését, mely szervesen illeszkedik 
a helyi társadalom életébe.  Ugyan-
csak fontosnak gondoljuk megtar-
tani a könyvtárban működő közmű-
velődési tevékenységek tradícióit a 
helyi társadalom, civil egyesületek, 
kiscsoportok kulturális szükséglete-
inek, művelődési igényeit feltáró és 
kielégítő, a közösségi életet segítő 
és annak otthont adó kulturális intéz-
mény működtetését. 

Zöldkönyvtár
Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni 
a környezetvédelemre, ezért meg-
hirdetjük a Zöldkönyvtár ökosan 
programot. Könyvtárunk már évek 
óta szelektíven gyűjti a hulladékot. 
A központi könyvtár épületében új 
szolgáltatás a „Szatyorkölcsönző”. 
Amennyiben olvasóink nem hoz-
nak magukkal táskát, szatyrot, már 
a könyvtárból is kölcsönözhetnek 
szatyrot. Környezetbarát vászon-, il-
letve papírtáskákban vihetik haza a 
könyveket. 

A 2021-ben a beköltözött intéz-
ményre igen nagy feladat hárul. 
A nyitás óta megnövekedett a lá-

togatói létszám, és mind a könyv-
tári szolgáltatások, mind a közmű-
velődési programok iránt nagy az 
igény. Munkatársaink készen állnak 
a feladatokra. Saját programjainkon 
túl helyet adunk más intézmények, 
civilek, egyesületek programjainak 
is. Több helyi egyesület, kiscsoport 
talált otthonra az intézményben, 
itt tartják rendszeresen a klubfog-
lalkozásaikat. A könyvtár profiljába 
illő rendezvények megtartására 
nagy hangsúlyt kívánunk fektetni: 
író-olvasótalálkozók, előadásso-
rozatok, könyvbemutatók, olvasói 
klub, játékos kézművesfoglalkozá-
sok, felnőtteknek kreatív workshop, 
mind-mind elindultak már. 

Az új könyvtár épülete minden 
igényt kielégít, méltó otthona a gyűj-
teménynek, befogadója az olvasni, 
tájékozódni, tanulni, szórakozni aka-
ró embereknek.  A város főterén álló 
épület egy olyan hajlék, ahol meg-
fér egymás mellett a bölcsis korú 
kisgyermek, a társas kapcsolatokra 
éhes kamasz, a napi hírekre kíváncsi 
nyugdíjas, a gyűjtő-kutatómunkába 
elmélyedő helytörténész, a főiskolai 
és egyetemi hallgató, az Interneten 
szörföző vagy csak egy jó beszélge-
tésre vágyó látogató. 

Az elmúlt évtizedekben a szűkös 
anyagi körülmények, a különböző 
átszervezések és költözések elle-
nére is a hatvani Ady Endre Könyv-
tár munkája sikeresnek mondható. 
A több évtizedes együttmunkálko-
dás eredményeként kialakult egy 
jó munkatársi közösség. Átalakítot-
tuk, megújítottuk az épületet, de 
nem akarjuk átalakítani és elhagyni 
azt a szellemiséget, amely eddig a 
könyvtárat jellemezte. Szeretnénk 
továbbra is nyitott, olvasóbarát, 
otthonos hangulatú intézmény len-
ni. Akik eljönnek hozzánk és felfe-
dezik, átélik a hely szellemét, azok 
remélhetőleg a jövőben is olvasó-
ink és látogatóink maradnak. Mert 
a könyvtár nem csak falakból áll, az 
igazi könyvtár: a könyv, az olvasó 
és a könyvtáros.

Várunk mindenkit a megújult hat-
vani Ady Endre Könyvtárba!

Sinkovics Erika
Hatvan
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2021 októberében értesültünk róla, 
hogy könyvtárunk, a gyöngyösi 
Vachott Sándor Városi Könyvtár el-
nyerte a Minősített Könyvtár címet. 
Nagy örömmel tölt el bennünket, 
hogy az évek óta tartó munkának 
meglett a gyümölcse. 

Úgy gondolom, könyvtári mun-
kánkban mindig is a minőségre tö-
rekedtünk. Előző években már részt 
vettünk a Bródy Sándor Könyvtár 
ilyen irányú továbbképzésein, de 
a tudatos felkészülést 2018-ban 
kezdtük el. Szakértő segítségnek 
Sohajdáné Bajnok Katalint kértük 
fel, ő szervezte meg nekünk hely-
ben az egri könyvtárosok által tar-
tott képzéseket, amelyen minden 
munkatársunk részt vett. A kollégák 
a sok hasznos ismeret átadása mel-
lett próbálták eloszlatni bennünk a 
„Kell ez nekünk?” érzést is. Közben 
megalakult a Minőségirányítási 
Testület, négy csoporttal. Nekilát-
tunk a szükséges dokumentumok 
elkészítésének, átvizsgálásának. 
Használói elégedettségmérésbe 
már évek óta nem vágtunk bele – 
most ez is elindult a központi és a 
fiókkönyvtárban is. Partneri és dol-
gozói elégedettségmérést pedig 
azelőtt nem is csináltunk, most ezt 
is vizsgáltuk. 

Minősített könyvtár lettünk!
2020 tavaszán, amikor home offi-

ce munkára kényszerültünk, még 
több energiát fordítottuk a minő-
séggel kapcsolatos feladatokra. 
Folyamatábrák, tervek, szabályza-
tok készültek, elvégeztük a méré-
sek értékeléseit. A Könyvtári Intézet 
online konferenciáit, továbbképzé-
seit követtük a minőségirányítás új 
trendjeiről. 

Különféle személyiségtesztek és 
az egyéni kompetenciák, végzett-
ségek, sőt hobbik alapján elkészí-
tettük színes tudástérképünket, 
amely nagy segítség abban, hogy 
az egyes feladatokat, munkakörö-
ket hogyan delegáljuk . 

2020 május - júniusra terveztük az 
intézményi önértékelést, de a nyi-
tás miatt ez őszre, az újabb bezárási 
időszakra csúszott. A KMÉR (Könyv-
tárak Minőségi Működésének Érté-
kelési Rendszere) alapján az egyes 
szempontokra adott pontjaink ele-
inte megengedőek voltak, de ké-
sőbb beláttuk, nem az a cél, hogy 
minél magasabb pontszámunk le-
gyen, hanem hogy felismerjük, hol 
is kell változtatnunk, fejlődnünk. 

2021 tavaszán már elhatároztuk, 
hogy pályázunk, de láttuk, hogy van 
még teendőnk bőven, lesz-e időnk 
elkészülni? Amikor megjelent a pá-

lyázati kiírás, pánikba is estünk: egy 
jó hónapunk van csak? Május végén, 
június elején a hétvégék is sokszor 
munkával teltek, ráadásul ilyen pá-
lyázati anyagot még soha nem ké-
szítettünk. Tőzsérné Andreától, a 
Bródy Sándor Könyvtár igazgatójá-
tól és Farkas Márta igazgatóhelyet-
testől itt is sok segítséget, biztatást 
kaptunk. Aztán június 12-én szom-
baton délután beadtuk a pályázatot, 
és vártunk… Vártuk a helyi ellenőr-
zést, amit egy minőségügyi és egy 
könyvtári szakember végzett. Az 
ellenőrzés során több hiányosságra 
is fény derült, de nagyon kedvesek, 
jó szándékúak voltak a revizorok, és 
éreztük, hogy összességében jók 
vagyunk. A feltárt hibák többségét 
már el is kezdtünk korrigálni – néha 
mondogattuk, hogy ha nem nye-
rünk, jövőre már könnyebb lesz, de 
azért titkon reménykedtünk. 

Aztán nyilvánosságra került az 
eredmény: nyertünk! Öröm, öröm, 
öröm… de ez a cím kötelez is ben-
nünket a színvonal fenntartására. 
Nagy munka volt, nehezen indult, 
elérhetetlennek tűnt számunkra, de 
sok bátorítást kaptunk az egriektől. 
Biztatunk mi is minden könyvtárat, 
hogy nem lehetetlen, és nagyon 
megéri: önmagunkat, munkatár-
sainkat, és a munkánkat is jobban 
megismertük ebben a folyamat-
ban. Mindennapi tevékenységünk-
ben, kommunikációnkban érezhető 
javulást hozott a minőségbiztosítási 
munka. 

Köszönet jár elődeinknek, a régi 
könyvtárosoknak, akik olyan könyv-
tárat hagytak ránk, amire tudtunk 
építkezni. Köszönet a jelenlegi 
munkatársaknak, akik kreatív új öt-
leteikkel és azok megvalósításával 
színesítik a hagyományos könyvtári 
tevékenységeket. Köszönet a kül-
ső segítőknek, mentoroknak, akik 
többször lendítettek át minket a 
holtponton, köszönet a szakmai és 
a helyi társintézményeknek, akikre 
mindig számíthatunk. 

Szekeresné Sennyey Mária
Gyöngyös
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Hozzávalók: A Covid járvány miat-
ti bezártság után következő óriási 
hiányérzet a közösségi élmények 
iránt, lelkes emberek és természe-
tesen rengeteg jó vers.

Elkészítés módja: A csúsztatott 
palacsintához hasonlóan készít-
jük, csak jó alapanyagot használva 
(értsd: érdeklődő emberek, színvo-
nalas művek, kellemes időjárás). No, 
persze először nem szeptemberre 
terveztük a programot, hanem az 
április 11-ei Magyar költészet nap-
jára. Ez nem jött össze a fent vázolt 
okok miatt, de ősszel szerencsére 
sikerült megvalósítani, kb. 450 em-
ber részvételével egy csodálatos 
napsütötte csütörtöki napon. Olyan 
meleg volt, hogy a gimnazisták nem 
voltak hajlandók a színpad elé ülve 
meghallgatni Keresztesi József és 
Kőrizs Imre költőket. A gyors hely-
zetfelismerést rugalmas problé-
mamegoldás követte: percek alatt 
új, hűvös helyszínre települtek, így 
egy egészen szoros, baráti, meghitt 
írói-olvasói közösséget hoztak létre.

Pilinszky volt a nap főszereplője 
születésének 100. évfordulója ap-

ropóján, így a szinte egésznapos 
versmaraton leginkább az ő cso-
dálatos verseire épült. Irodalmi kö-
rünk, a Vachott Kör tagjai és könyv-
tárosaink tolmácsolták a verseket, 
ők varázsolták ünneppé a napot. 
Közben százszámra jöttek a gye-
rekek műsorra és kézművesfogla-
kozásra, képzőművészek alkottak 
„alla prima” Pilinszky tiszteletére, fi-
atal zenészek pedig megzenésített 

versekkel léptek színpadra. Estefe-
lé Für Anikó szavalt és énekelt, és 
csak nekünk játszott a jubiláló Illés 
szekerén emlékzenekar. 

Szóval, ha csúsztatva is, de meg-
csináltuk. 2021-ben is versekkel 
vettük be egy napra Gyöngyös Fő 
terét és a könyvtárparkot. 

Petrovics Éva 
Gyöngyös

Csúsztatott versünnep 
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Az elmúlt évek élményei és tapasz-
talatai arra sarkalltak minket, hogy 
ismét belevágjunk ebbe a nagy ka-
landba, kicsit átformálva, megújulva, 
felfrissülve. Az egy hónapig tartó in-
tenzív marketing kampányunk során 
igyekeztünk az ország minden szeg-
letébe – sőt azon túl is – eljuttatni játé-
kunk hírét, így november 7-én 78 csa-
pattal, és 224 fővel elindult a játék. 

A küzdelem öt hónapon keresztül 
zajlik egészen 2022. március 27-ig. 

A játékosokat szakmai zsűri érté-
keli hónapról, hónapra, hogy aztán 
értékes nyereményekkel, és egy ha-
talmas záróbuli felejthetetlen élmé-
nyével gazdagabban záruljon olva-
sásnépszerű kihívásunk.

Mi is kell egy ilyen olvasásnépszerű-
sítő játékhoz?

Kell egy csapat! 

A nagykönyves elsősorban a kö-
zépiskolás korosztályt célozza meg, 
de idén több olyan csapat is jelent-
kezett, akik fiatalabbak, vagy épp 
idősebbek voltak a célközönségnél.

Nem estünk kétségbe, így ebben 
az évadban már junior és senior kate-

„Az olvasás már nem magányos 
dolog többé!”
ELINDULT A NAGY KÖNYVES BEAVATÁS 6. ÉVADA

góriában is elindulhattak versenyző-
ink. A játék Veronika Roth: Beavatott 
könyvére épül, a játékosok bekerül-
nek a könyvben szereplő hat csoport 
valamelyikébe. Így a kihívás során 
a csapatok lehetnek Barátságosak, 
Bátrak, Csoportnélküliek, Elfajzottak, 
Műveltek, vagy épp Őszinték. 

A regisztráció után a KÖNYVVÁ-
LASZTÓBÓL választhatják ki a fi-
atalok az aktuális olvasmányukat. 
A Könyvválasztó egy tematikusan 
válogatott olvasmánylista, ahol a 
legkülönbözőbb műfajú könyvek-
ből válogathatnak a játékosok, így a 
romantika, krimi, thriller, fantasy, sci-
fi rajongók is megtalálhatják a nekik 
szóló könyveket, de kortárs és klasz-
szikus szerzőktől is számos könyvet 
válogattunk be a kínálatba. 

Az öt hónap során havonként egy 
KÖNYVAJÁNLÓ megírása és egy 
KREATÍV FELADAT megoldása a fel-
adat, a könyvválasztóból kiválasztott 
könyv segítségével. Arra kértük játé-
kosainkat, hogy ajánlóikban írják meg 
a könyvvel kapcsolatos élményeiket 
akár tetszett akár nem, hogy kiknek 
és miért ajánlanák, vagy épp miért 
nem. A kreatív feladat mindig nagy 
kihívás, hisz itt a legkülönfé-lébb 
technikákkal, eszközökkel boncol-
gatjuk a választott olvasmányaikat.  
A képzelőerőre, ügyességre, találé-
konyságra ezúttal igen nagy szükség 
van, de pont ezért jó, hogy csapat-
ban folyik a munka, így mindenki ki 
veheti a részét belőle adottságai-
nak, ügyességének megfelelően. 
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A Bródy Sándor Könyvtár Embe-
ri Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program EFOP-4.1.8-16 kódszámú 
pályázati támogatásának felhasz-
nálásával 2019 őszétől könyvtár-
buszos szolgáltatás indított Heves 
megyei 23 kistelepülése számára. 
Az azóta eltelt időszakban a 14 
tonna, irodalmat szállító és meg-
annyi könyvtári szolgáltatás kínáló 
könyvtárbusz szolgáltatásait szíve-
sen veszik igénybe a települése-
ken élők.

Most pedig örömmel adunk hírt 
róla, hogy az Irányító Hatóság és 
a Miniszterelnökség központi ko-
ordinációja a Könyvtár 4 keréken, 
MindenkiNet Európai Uniós projek-
tünket beválasztotta a 2014-2020-
as időszak zászlóshajó projektjei 
közé, mint szakmailag kiemelkedő, 
társadalmilag hasznos, innovatív, 
az uniós forrásokat szakszerűen és 
sikeresen felhasználó programot. 
Könyvtárbuszos szolgáltatásunk így 
a magyar lakosság és az Európai Bi-
zottság irányába történő eredmény- 
kommunikáció során kerül majd 
bemutatásra. Ennek érdekében az 
EMMI munkatársai a váraszói, kisfü-
zesi és ivádi szolgáltatási napunkról 
egy imagefilmet készítettek, melyet 
megtalálnak a YouTube csatornán, 
címe: Könyvtár4Keréken.

A könyvtárbuszos szolgáltatás be-
vezetése látványos, innovatív meg-
jelenésével, újdonságával a kistele-
pülések lakossága számára vonzó 
lehetőséget kínál. A buszon minden 
olyan szolgáltatás elérhető, amelyek- 

ZÁSZLÓSHAJÓ 
PROJEKT LETT A BRÓDY 
KÖNYVTÁRBUSZA

Az elmúlt évek legizgalmasabb fel-
adatai közé tartozott a könyvtrailer 
készítés, borító újratervezés, kallig-
ram rajzolás, messengeren üzen-
hettek kedves vagy kevésbé kedves 
regényhősöknek, illetve a játékosok 
kedvük szerint folytathatták vagy vál-
toztathatták meg a kiválasztott könyv 
végét.

Azért, hogy két forduló között se 
unatkozzanak a résztvevők, és hogy 
jobban megismerhessük játékosain-
kat Kis Könyves Kalandozásokra in-
vitáltuk őket. Mivel a játék facebook 
oldalát nagyon sokan követik, ezúttal 
ezt a köztes játékot nyilvánossá tet-
tük, hogy a Nagy Könyves játékunk 
szelleme minél több érdeklődőhöz 
eljuthasson. Kéthetente 24 órán ke-
resztül érhetők el villámkérdéseink, 
amikor is minden válaszadó sorsolá-
son vesz részt azonnali könyvnyere-
ményekért.

Új játékelem, hogy amennyiben a 
csapatok saját otthoni, iskolai, vagy 
könyvtári környezetükben könyves 
programot, flashmobot szerveznek, 
vagy csak egyszerűen mesét olvas-
nak a kistesónak, grátisz pontokkal 
jutalmazzuk őket a kihívás során.

A játékban való részvétel után a 
résztvevők a saját bőrükön tapasztal-
hatják, hogy az olvasás nem magá-
nyos dolog többé. Az öt hónap során 
jobban megismerhetik egymást, ön-
magukat, mindezt az olvasmányokon 
és a kapcsolódó játékokon keresztül. 
Ez adja azt a különleges élményt, 
amely évről évre továbblendíti a já-
tékot és ad életre szóló élményt a 
kihívásban résztvevő játékosoknak, 
és természetesen nekünk, könyvtá-
rosoknak is

Szabó Eszter
Eger

kel eddig csak a hagyományos könyv- 
tárépületben találkozhattunk: könyv- 
és DVD kölcsönzés, folyóiratok, szá- 
mítógéphasználat, wifi szolgálta-
tás, multimédiás eszközök haszná- 
lata. A „Kincsek úton, útfélen” szlog-
en a projekt kulturális küldetését 
és azt sugallja, hogy a kultúra, az in-
formáció mindenki számára elérhető. 
A kétheti rendszeresség kiszámítha-
tó, tervezhető, a könyvek kölcsönzé-
sére ideális időintervallum. Ellátott te-
lepülések: Erk, Zaránk, Tarnazsadány, 
Tarnaszentmiklós, Dor mánd, Tófalu, 
Demjén, Egerszólát, Egerbakta, Bá-
tor, Terpes, Szajla, Kisfüzes, Parádsas-
vár, Bodony, Ivád, Váraszó, Szentdo-
monkos, Egercsehi, Szúcs, Egerbocs, 
Mónosbél, Bükkszentmárton.

Megjelentünk a Magyar 
Demokrata lapban is

Az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy a Magyar Demokrata c. lap 
egy újságírója és fotósa 2021. no-
vember 3-án végigkísért minket 
egy menetrend szerinti könyvtár-
buszos napunkon, s Terpes, Szajla, 
Szentdomonkos településein inter-
jút készítettek velük a 12 tonna iro-
dalommal guruló szolgáltatásunk-
ról.

Az interjút és a cikket Szabó Ju-
ditnak, a fotókat Vermes Tibornak 
köszönjük.

Az elkészült cikk a Magyar De-
mokrata 2021. december 1-jei szá-
mában olvasható.
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MESEBUSSZAL HEVES MEGYE ÚTJAIN
Könyvtárbusz, gyerekek, könyvek, 
mese, kézműveskedés. De hogy is 
lesz mindebből Mesebusz? 

2020 nyarán, a járvány miatti le-
állás alatt elkezdtünk ötletelni a 
HEVESTÉKA Hálózati csoportban, 
hogyan is térhetnénk majd vissza a 
vidéki köztudatba a könyvtárbusz-
szal, ezúttal a kisebb – óvodás, isko-
lás – korosztályt megcélozva. Hogy 
eleget tegyünk a “Kincsek úton, 
útfélen” szlogenünknek és könyv-
tárbuszunk küldetésének, újrain-
dulásunk után meghirdettük a Me-
sebusz programunkat. Szerettük 
volna, ha nem csak a 14 tonna iro-
dalommal és a kapcsolódó könyv-
tári szolgáltatásokkal érkezünk a 
településekre, hanem olyan új szol-
gáltatást is tudunk nyújtani, mely 
által azokon a hátrányos helyzetű 
településeken is – ahol viszonylag 
kevesebb kulturális hatás éri a gye-
rekeket – kapjanak a gyerekek olyan 
élményt, mely ösztönzi őket arra, 
hogy máskor is szívesen visszatér-
jenek hozzánk a könyvtárbuszra. 
Akár egy újabb mesebusz foglal-
kozásra is. Ehhez azonban nem 
volt elég egyszerűen csak várni a 
sült galambot. Mindenképp tenni 
akartunk azért, hogy fellendítsük 
ezeken a kistelepüléseken a kultúra 
iránti igényt, az olvasás szeretetét, 
a könyvtári élményeket és a közös-
séghez tartozás érzését. 

“Az óvodával, iskolával rendelke-
ző falvak esetében kiemelt célunk a 
szoros együttműködés kialakítása a 
közoktatási intézményekkel. Külö-
nösen ügyelünk arra, hogy a busz 
rendszeres felkeresése beépüljön 
az óvoda, iskola oktatási-nevelési 
programjába, hiszen kulcsfontos-
ságú, hogy a kisgyermekek minél 
korábban és játékos formában sze-
rezzenek könyves élményeket a 
könyvtárbuszon.” (Szabó Eszter) 

A közösségi média felületein fel-
vesszük a kapcsolatot a településen 
élőkkel és a helyi oktatási intézmé-
nyekkel. Minden szolgáltatási nap 
előtt jelezzük, hogy következő nap 
melyik településen, mikor leszünk 
elérhetőek a könyvtárbusszal, és 

milyen programmal várjuk a látoga-
tóinkat (pl. Mesebusz foglalkozás, 
KönyvtárMozi vetítés stb.). Persze 
mindezt csak emlékeztetőként, hi-
szen a településen már nagyon jól 
ismerik a buszunk menetrendjét. 

A Mesebusz programunk alap-
vető célja, hogy olyan mesefoglal-
kozásokat tartunk gyerekcsopor-
toknak, ahol előtérbe kerülnek a 
könyvek és a gyerekek különféle 
játékos foglalkozásokon vehet-
nek részt. A programon belül nem 
csak meséket kapnak a gyerekek, 
hanem beszélgetünk is az érintett 
témáról, arról, hogy miért jó olvas-
ni és elmaradhatatlan az is, hogy 
legyen valami kézzelfogható ap-
róság, amit a gyerekek alkotnak, 
amit haza tudnak vinni, meg tudnak 
mutatni szüleiknek, testvéreiknek, 
amire büszkék lehetnek. Készítünk 
a gyerekekkel taumatrópot, könyv-
jelzőt, koronát, rajzolunk állatokat, 
fűzünk gyöngyöt és előkerülnek 
a különféle színezők is. A használt 
könyvek sem csak a hagyományos 
mesekönyvek lehetnek, hanem a 
különböző kiterjesztett valóságos 
könyveket is elővesszük, és azo-
kat is, amelyeknél egy-egy gomb 
megnyomásával meghallgathatjuk 
például a dínók vagy éjszakai álla-
tok hangjait. De bábos könyveink 
is akadnak bőven. A kiterjesztett 
valóság könyvek inkább az isko-
lás korosztály számára jelentenek 
maradandó élményt. Ezeknél egy 
mobilos applikáció letöltése után 
a telefont a könyv lapjai fölé tart-
va különböző játékos feladatokat, 
plusz információkat, zenéket ta-
lálunk és háromdimenziós képek 
tárulnak a szemünk elé. A hanggal 
ellátott könyvek az óvodások és ki-
siskolások kedvencei. Nagy élmény 
meghallgatni a süni szuszogását, a 
dínók vagy épp az oroszlán üvöl-
tését. Egy-egy állathangon önfe-
ledten kacagnak, utánozzák a béka 
brekegését, az állatok mozgását. A 
buszon megtartott foglalkozások 
alatt számos könyv lekerül a polcról, 
kinek melyik tetszik, azt olvasgatja 
a kanapén, a számítógépes asztal-

nál vagy a nyári melegben a földön 
kuporogva. Az ilyen könyvek nagy-
ban segítik a munkánkat, hiszen a 
hagyományos, “csak” lapozgatható 
mesekönyvön túl a gyereknek újfaj-
ta élményeket tudunk nyújtani. 

Tehát összefoglalva, mire is van 
szükségünk egy mesebusz foglal-
kozásnál?

Hozzávalók: könyvtárbusz, 
könyvtáros, gyerekek, könyvek, 
mese, kézműves alapanyagok meg-
fűszerezve egy kis beszélgetéssel, 
kalanddal, játékkal, egy-két csipet-
nyi kézügyességgel, na meg persze 
kellő mennyiségű vidámsággal.

Instrukciók: Tereld össze a gye-
rekeket egy kupacba. Vegyél elő 
egy mesekönyvet és olvass fel egy 
mesét. Egészítsd ki egy kis beszél-
getéssel, majd fűszerezd meg némi 
játékkal és kalanddal. Most add 
hozzá a kézügyességed. Ha mindez 
összeállt, és látod a csillogó szeme-
ket, mosolygó arcokat, jól csináltad! 
Ezzel kész is van az mesefoglalko-
zás-élmény, amely minden esetben 
hazavihető – és nem mellesleg szá-
mos alkalommal sokszorosítható! A 
recept különlegessége, hogy bár 
minden alkalommal készíthetjük 
ugyanúgy, minden elkészítés alkal-
mával más-más forma kerekedik ki 
belőle. Elkészítése megunhatatlan, 
eredménye bámulatos. 

Kulcsár Kitti
Eger



– Mi volt az első könyvvel kap-
csolatos élményed?

– Az első könyv, amit olvastam, 
a Padlásszoba kis hercegnője volt . 
Mélyen megérintett a nevelőinté-
zetben felnövő kislány sorsa, aki a 
padláson hercegnőnek képzelte 
magát, és álmodozása átsegítette 
őt a mindennapi megpróbáltatá-
sokon. Tökéletesen beleképzeltem 
magam a gyönyörű bútorokkal,  
függönyökkel, szépségekkel telera-
kott padlás világába. Megérintett, 
hogy hogyan lehet még a nincsből, 
vagy a kevésből is adni, és hogy 
mi az igazi jóság! Nagyon meg-
ható mégis pozitív olvasmány volt 
számomra, mert természetesen jól 
végződik a történet. 

– Tinik vagy gyerekek?
– Mindkét korosztály sokat jelent 

számomra. A helyi tini értékőrökkel 
rengeteg közös munkán, projekten 
vagyunk túl, a gyerekekkel pedig 
szeretem, hogy jókat lehet játszani, 
és újra gyermek lehetek velük.  

– Autó vagy Dotto vonat?
– Micsoda kérdés??? Mindkettőt 

imádom! A faluban természetesen 
a vonat, amihez semmi nem hason-
lítható, főleg nyáron robogunk vele. 
Az autóvezetés pedig szabadságot 
ad számomra, szeretek utazni, ren-
geteget vagyok úton. Ha véletlenül 
elromlik az autóm, olyan mintha a 
szárnyaimat törték volna le. 

– Milyen (lenne) egy tökéletes 
napod?

– Hogy milyen? Próbálom min-
den nap úgy alakítani, hogy ha nem 

is tökéletes, de jó legyen. Ebbe a 
munkának, a családnak és az ön-
kénteskedésnek is bele kell férnie, 
csak így vagyok egész! 

– Művelődési ház vagy könyv-
tár?

– Egyre nehezebb kérdések. 
Elválaszthatatlan egymástól a 
könyvtár és a művelődési ház az 
életemben. Hisz együtt működik 
úgy ahogy működik, és egymást 
kiegészítve, egymásra építve tud 
az lenni, ami! Ha meghallom a két  
szót, magát az épületet vizionálom, 
és a benne folyó munkát sem tu-
dom feltétlenül ketté választani! A 
második otthonom ez, nálunk nincs 
rögzített nyitvatartás, ha rendez-
vény van, ha program van – bent 
vagyunk. Igyekszünk olyan légkört, 
munka körülményeket teremteni, 
hogy nagyon jól érezzük benne ma-
gunkat! 

– Tél vagy nyár?
– Inkább a tél, amikor jó meleg 

harisnyákat lehet felvenni! Meg-
szállott gyűjtő vagyok. Amikor jön a 
nyár és a meleg – és meg kell szaba-
dulnom tőlük, öltözetlennek érzem 
magam. Nem komfortos számom-
ra. Na és a hőséget sem nagyon bí-
rom. Elég kiábrándító nem? 

– Mire nem sajnálod az időt? 
– Az emberekre sosem sajnálom. 

Ha segíteni kell, mindegy hogy 
nappal van vagy éjszaka. De nem 
sajnálom az időt a játékra sem, az 
unokáimmal való partizásra, süti 
készítésre, sárkány eregetésre, dia-
vetítésre, meseolvasásra, bábozás-

ra és mindazon időtöltésekre, amit 
nagyon élveznek. Igyekszem minő-
ségi időt velük tölteni.

– És mire igen? 
– A vasalásra. Szerintem egy tök 

felesleges munka, és rengeteg 
időt vesz el az embertől. A negatív 
gondolatokra, a Covid 19-ről való 
agyalásra, a panaszkodó emberek-
re. 

– Milyen könyv volt nagy hatás-
sal rád?

– Illyés Gyula: Puszták népe. 
Kötelező olvasmány volt középis-
kolában, az egész osztály utálta, 
nekem kifejezetten tetszett. A pa-
raszti világ miliője, az akkori világ 
nagyon megfogott, gondoltam is, 
hogy írok majd egy szociográfiát a 
falum életéről a 20. században, de 
az már elmaradt. Bár a jelenlegiről 
még talán lehetne. Igaz, hogy 2021-
et írunk, de tíz év múlva már a mai 
helyzet is múlt lesz. Érdekes vissza-
tekintés lenne. 

– Spontán vagy megszervezett?
– Spontán ember vagyok. Bár a 

szervezés a munkám, de nagyon 
sok esetben ad hoc kell megoldani 
feladatokat, helyzeteket, szituáció-

MAJDNEM MINDEN
— Lázár Tündéről —

Sorozatunkban majdnem mindent megkérdezünk általunk kedvelt, tisztelt, 
szeretett emberektől. Olyan emberektől, akiktől mindezt nem kérdeztük 
volna meg, ha nem születik meg ez a rovat. Érdekel bennünket, hogy egy 
könyvtárosnak mi köze lehet a vonatokhoz, vagy a híres író milyen könyve-
ket kölcsönöz a könyvtárból? Min és mikor nevettek utoljára, a tavaszt vagy 
a telet kedvelik inkább, illetve azt is szeretnénk megtudni, hogy milyen egy 
tökéletes napjuk. Ezúttal Lázár Tündét, a tiszanánai Fekete István Könyvtár 

és Művelődési Ház vezetőjét kérdeztük meg. Majdnem mindenről.
 Aki kérdez: Szabó Eszter.

10 villámportrék
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kat. Nagyon élvezem, ez is egyfajta 
kihívás számomra!

– Chat vagy élő beszélgetés?
– Az élő szót szeretem, a szemé-

lyes találkozásokat. Egy kávé mel-
lett sok mindent meg lehet beszél-
ni. Fontos, hogy lássam a szemét 
annak, akivel társalgok. Fontos a 
beszélgetés, főleg, ha van olyan 
igaz barátod, akinek kendőzetle-
nül elmondhatod a gondolataidat. 
Azon szerencsések közé tartozom, 
hogy én ezt megtehetem. Ventilálni 
is kell, egy-egy nehezebb időszak, 
munka után az sem árt! 

– Mikor nevettél utoljára és mi-
ért?

– Most, hogy ezeket a kérdése-
ket olvasom. Rég kérdeztek tőlem  
ilyeneket, itt tényleg az emberre kí-
váncsi a kérdező! 

Sokat nevetek, e nélkül nagyon 
nehéz lenne az élet.

– Mivel lehet lekenyerezni té-
ged?

– Egy finom kávéval bármikor 
le lehet venni a lábamról. Egy jó 
könyvvel, egy jó szóval, vagy bármi-
vel, ami piros. Ja és egy szép bög-
rével! Azok is a gyengéim!

– Vidék vagy város?
– Természetesen vidék. Falu! 

Ahol élek, Tiszanána. Középisko-
lásként mindig lesajnálóan mond-
ták, hogy ja, te faluról jöttél. Akkor 
borzasztó volt ezt megélni a váro-
si osztálytársaimtól. Mára már tu-
dom, mennyire sokat jelent nekem, 
és mennyire jó, hogy itt élhetek! 
Lokálpatriótaként sokat teszek a 
településemért, szívvel lélekkel 
dolgozom, hogy szebb és élhető 
környezetünk legyen. Büszkén vál-
lalom, hogy falusi vagyok! 

– Vörös vagy fekete?
– Naná, hogy vörös! Nem szere-

tem a feketét, ritkán hordok sötétet, 
mindent szeretek, ami színes! 

– Mire vagy a legbüszkébb?
– Hogy fiatal(os) nagymama le-

hetek! Fantasztikus élmény együtt 
„nőni” a gyerekekkel, együtt 
tapasztalni, együtt felfedezni, 
együtt megélni és átélni a pilla- 
natokat! És arra is, hogy mindeh-
hez hozzá tudom tenni azt ami én 
vagyok! 

Az atkári Egressy Gábor Könyvtári, 
Információs és Közösségi Hely a Te-
lepülési könyvtárak szakmai eszköz-
fejlesztése, korszerűsítése című a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz 2021-ben 
benyújtott pályázatán 3 468 433 fo-
rint pénzösszeg támogatást nyert el.

Ebből teljes egészében megújult 
a könyvtárunk. Új bútorok kerültek 
a régi, kopott polcok és asztalok he-
lyére. Önkormányzati támogatással 
kialakítottunk egy „gyeremekkuc-
kót”, ahol a diákok és a legkiseb-
bek találkozhatnak az életkoruknak 
megfelelő irodalommal és isme-
retterjesztő könyvekkel. Ebben a 
színes, hangulatos, kényelmes bú-
torral berendezett birodalomban a 
babák és a mamák is szívesen töltik 

MEGÚJULT A 
KÖNYVTÁRUNK

az idejüket játékkal, a könyvek né-
zegetésével. Hiszen tudjuk, a köny-
vekkel való ismerkedést nem lehet 
elég korán kezdeni.

A megújult környezetnek, a 
rendszeres könyvtári óráknak, az 
ismeretterjesztő és szórakoztató 
programoknak köszönhetően fo-
lyamatosan emelkedik a könyvtár-
ba látogatók száma. Örömmel tölt 
el a boldog gyermekarcok és az 
elégedett felnőttek látványa.

Köszönjük a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár munkatár-
sainak segítségét a könyvállomány 
frissítéséért, rendszerezéséért!                     

Bartókné Lukács Irén
Atkár
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Játssz, olvass, alkoss! 
avagy „Egy évünk a könyvtárban”
A könyvtárak elsődleges célja a 
könyvek és az olvasás szereteté-
nek az átadása. Ám az olvasókat 
megszólítani nem is olyan egysze-
rű feladat. Gyerekként nem hiszik, 
hogy majd egyszer azzá válhatnak, 
felnőttként meg csak egyszerűen 
elfelejtik, hogy egykor azok voltak. 
Ám a könyvtárosok ismerik a prob-
lémát, és folyamatosan új utakat 
keresnek az emberekhez – és ennek 
a folyamatnak Aldebrő könyvtára 
is szeretne egyre inkább a részévé  
válni. A trükk a figyelemelterelés- 
ben van. Akik hozzánk érkeznek, 
jellemzően mégcsak nem is a köny-
veink miatt érkeznek, hanem vala-
milyen foglalkozáson, előadáson 
vagy rendezvényen szeretnének 
részt venni. De mi ezt nem bánjuk. 
A jó társaságot amúgy is szeretjük, 
és ennyi gyönyörű kiadvány között 
előbb vagy utóbb úgyis lesznek 
olyanok, akik belegabalyodnak az 
olvasásba is.

Mivel a Könyvtár az iskolával és az 
óvodával egy épületben található, 
legegyszerűbben és leggyakrab-
ban az ide járó gyerekeket tudjuk 
megszólítani. Ők mindennapos 

vendégeink, van hogy csak bekö-
szönnek szünetben, van hogy fej-
lesztő órára vagy szakkörre jönnek 
és gyakran a feje tetejére állítják 
az egész helyiséget. Mindeneset-
re élettel töltik meg a könyvtárat, 
és örül a szívünk, ha valamilyen 
hasznos és szép élménnyel gazda-
godnak az itt eltöltött idő alatt. A 
pedagógusokkal karöltve igyek-
szünk minden korosztálynak érdek-
lődésének megfelelő elfoglaltsá-
got találni. Az ovisok barkácsolós 
mesefoglalkozásra vagy könyvtár-
mozizni járnak kéthetente. Csillogó 
szemmel hallgatják a történetein-
ket, egyre bátrabban mesélik el 
a sajátjaikat, a kreatív alkotás és a 
szabad játék öröme pedig csak hab 
a tortán. Cseperedő ovisaink pe-
dig iskolásként is szívesen jönnek 
vissza könyvet kölcsönözni, kéz-
műveskedni, játszani. A mesefog-
lalkozások és a könyvtárhasználati 
órák mellett besegítünk technika 
órák nagyobb projektekjeibe, köte-
lező olvasmányokhoz kapcsolódó 
játékos napokat szervezünk a ta-
nárnénikkel együttműködve. Nagy 
büszkeségünk, hogy tavasszal egy 

online író-olvasó találkozót is si-
került leszerveznünk a Helka-hét 
keretein belül: Nyulász Péterrel és 
a Balaton varázslatos legendáival 
ismerkedtek meg a negyedik osz-
tályosok .

A felsősök Szabó Ági Világító sza-
vak elnevezésű rendhagyó és na-
gyon menő irodalom óráján vehet-
tek részt, ahol a kortárs költészet 
egy-egy alkotását vették górcső alá. 
A hatodikosok Szemerszkiné Dürgő 
Csilla iránymutatásával néztek far-
kasszemet az internet veszélyeivel 
Védd magad! foglalkozásán. Nagy 
sikert aratott a Bűntény a táborban 
c. nyomozós játék, ahol Szécsényi 
Orsival válhattunk ujjlenyomatokat 
pamacsoló és profilozó detektívek-
ké. Legutóbbi és talán leghangu-
latosabb rendezvényünk pedig a 
novemberi Márton-nap volt, melyet 
a helyi keresztény közösséggel kö-
zösen szerveztünk.

Külön fejezetet érdemel a nyári 
Mesetábor, melyet idén immár má-
sodik alkalommal van szerencsénk 
levezényelni az egri Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár, vala-
mint Aldebrő Önkormányzatának 
anyagi támogatása mellett. Képze-
letünk szárnyán idén minden nap 
más-más országba utazhattunk, 
meséket hallgattunk és táskát fes-
tettünk, tortillát és krickraflit kóstol-
tunk, biciklitúráztunk és a Tarnában 
pancsoltunk, a pénteki kirándulá-
son pedig Eger városát hódítot-
tuk meg. A Hevestéka jóvoltából 
vendégül láttuk a Mustármag Mik-
roműhelyt, vagyis Luzsi Margó és 
Szabó Ági párosát, akik a kedvün-
kért szitakötőgyárat alapítottak és 
szivárványernyő alatt varázsigékre 
tanítottak minket .

Az iskolán kívül ebben az évben 
nemcsak a tábor felfedező útjain, 
hanem a falu nagyobb eseményein 
is találkozhattak velünk az olvasók. 
KönyvtárKuckó néven minden ren-
dezvényen, vagyis a Derelye-na-
pon, a Sváb Pikniken és a Szüreti na-
pon is játékra és alkotásra biztattuk 
a kuckónkba betérőket, és persze 
egy jó adag könyvet is csempész-
tünk mindig a fesztiválok jókedvű 
sokadalmába.

Szívünkhöz még két igen kö-
zel álló együttműködésről sze-
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retnénk beszámolni. Az egyik a 
Diyoga a Könyvtárban nevű be-
szélgetős este Ürmös Gáspár jó-
gaoktató előadásaival, valamint 
Gáspár Melinda finomságaival és 
teáival fűszerezve. A jógaesteket 
havi rendszerességgel szeretnénk 
majd megtartani, ahol az elméle-
ti és történeti kitekintések mellett 
meditációs technikákat és légzés-
gyakorlatokat sajátíthatunk el. A 
másik egy minden értelemben 
véve kettő az egyben projekt: a 
Baba-Mama Klub és ennek kerete-
in belül a nemrég elindult Ringató 
foglalkozás Herczeg Flórával, ahol 
a családok zenei nevelése mellett 
a közös ének és játék élményét is 
megélhetik a legkisebbek és szü-
leik. Flóra csodás dalai pedig újra 
csak a könyvekhez és az olvasás-
hoz terelnek vissza minket, hiszen 
az énekekkel, mondókákkal és 
mozgásos játékokkal a gyerekek 
kognitív képességeit és a literáci-
ót fejlesztjük, vagyis az olvasóvá 
nevelést.

Olvasni pedig nagyon jó. Az 
olvasás hatására empatikusab-
bak leszünk, jobban bele tudjuk 
magunkat képzelni a másik élet-
helyzetébe, érthetőbbé válnak a 
történések mozgatórugói. Bővül 
a szókincsünk, az ismereteink, a 
tudásunk, javul a közérzetünk, fris-
sül a memóriánk, érezhetően foko-
zódik a koncentráló képességünk. 
Szórakozunk, lelassulunk, kikapcso-
lódunk. Ha szárnyra kap a fantázia, 
a digitalizálódó világunk ránk eről-
tetett képei helyett saját belső fil-
münk kezd el pörögni. Könyvekből 
mesélünk, könyvekből tanulunk, 
könyvekből imádkozunk. Ezeregy 
módon kapcsolódnak hozzánk és 
kapcsolódunk hozzájuk, története-
ket, lehetséges mintákat és meg-
oldásokat kínálnak – utat mutatnak 
ebben az életnek nevezett furcsa 
labirintusban. Ám a rohanó világ 
valahogy kezdi maga mögött hagy-
ni a könyveit. A színesszagos, leg-
inkább vizuális és nagyon interaktív 
21. század egyszerűen nem hagy 
elég időt az olvasásra. Pedig köny-
vek nélkül a világ csupán önmaga 
árnyéka lenne.

Pásztor Szilvia
Aldebrő

A Magyar Népmese alkalmából az 
idén igazi retró programmal, diavetí-
téssel készültem a gyerekeknek. Két 
klasszikus magyar népmesét néz-
tünk meg, ezt követően pedig kicsit 
kézműveskedtünk. A jelen lévő gye-
rekek nagy része még nem is látott 
ilyen gépet, nagy élmény volt szá-
mukra, hogy ilyen „ósdi” módon is le-
het élvezetes egy mese. Sőt, annyira 
tetszett nekik, hogy megígértették 
velem a folytatást. Örömmel be is 
építettem a könyvtár kínálatába, így 
azóta minden hónapban rendszere-
sen szervezek diavetítést, amit min-
dig egy kis alkotó játék követ. Azóta 
egyre többen vagyunk, viszik a jó hí-
rét ezeknek a délutánoknak – az pe-
dig külön öröm, hogy ennek köszön-
hetően egyre több gyerek iratkozik 
be és jön rendszeresen be hozzám a 
könyvtárba. És nemcsak ők, hanem a 
felnőttek is szívesen beülnek a vetíté-
sekre. Ők nosztalgiáznak és gyerek-
koruk élményeit elevenítik fel ezeken 
az alkalmakon .

Az Országos Könyvtári Napokra 
készülve a programsorozat honlapját 
böngészve ötleteket gyűjtöttem az 
ott már regisztrált programok alap-
ján. Szemezgettem a jobbnál jobb 
ötletekből, és így raktam össze a sa-
játunkat:

A legkisebbeknek színező készült 
„Találd meg a kis Vuk elveszett színe-
it” címmel. A település öt pontján ki-
helyeztem egy-egy képet a kis Vukról 
és mindegyik képnél feltüntettem, 
hogy az adott számhoz milyen szín 
tartozik. Mielőtt elindult a kaland, be 
kellett jönni a könyvtárba a menetle-
vélért, amin maga a rajz volt és a pon-
tok helyei, ahová el kellett sétálni. 
Miután felkeresték az összes pontot, 
és kiszínezték a képet, vissza kellett 
hozni a könyvtárba, ahol egy csokival 
ajándékoztam meg őket. 

Az iskolás gyerekek egy, a „Kis fa-
lunk értékei” című nyomozós játék-
ban vehettek részt. A jelentkezőknek 
itt is menetlevelet kaptak, amin a 
felkeresendő pontok voltak a hozzá 
tartozó kérdésekkel. Az elmúlt évben 
a település nevezetes épületeiről he-
lyismereti táblák került ki, e köré épí-
tettem fel a nyomozást, azzal a céllal, 
hogy megismerjék azok történetét. A 
kitöltött feladatlapokért jutalomként 
nekik is egy-egy csoki járt.

A résztvevő gyerekeknek nagyon 
tetszettek a programok, így már kör-
vonalazódnak is bennem a jövő ősz 
könyvtári eseményei. Akkorra bizto-
san még több csoki kell. 

Farkas Melinda
Gyöngyöstarján

Könyvtári programok 
Gyöngyöstarjánban
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10 PERC KÖNYV? 
SULIKÖNYVTÁR AZ 
AULÁBAN
Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mo-
hamed megy a hegyhez… Ez a közmon-
dás adta ötletet a 10 perc könyv? – Suli-
könyvtár az aulában elnevezésű könyvtári 
akcióhoz Szűcsiben.

Az a tapasztalatom, hogy ha egy gyerkőc 
bármilyen apropóból eljut a könyvtárba, 
utána már szívesen jön, visszajár, de ehhez 
kell az a bizonyos első impulzus. A gyereke-
ket, kiskamaszokat pedig nem könnyű be-
vonzani a könyvtárba, ezért azt gondoltam, 
hogy hetente legalább egy alkalommal egy 
nagy doboz érdekes könyvvel felszerelkez-
ve, letelepedek az iskola előterében, hogy 
legalább a tíz perces szünet erejéig rácso-
dálkozhassanak a könyvtár kínálatára. Már 
az első kedvcsináló is sikeres volt, örültek 
a könyveknek, érdeklődtek, hogy hogyan 
lehet kölcsönözni, mikor jöhetnek a könyv-
tárba, és volt, akinek most jutott eszébe, 
hogy neki még vannak otthon régebben 
kölcsönzött könyvei, és visszahozza őket, 
hogy újakat vihessen helyettük. Azóta 
rendszeresen minden héten pénteken, a 
3. szünetben az iskola aulájában böngész-
hetnek a gyerekek a könyvtár kínálatából. 
Úgy vélem, hogy ha ott az iskola folyosó-
ján időről időre látnak új könyveket, akkor 
előbb-utóbb hozzánk is nagyobb kedvvel, 
gyakrabban jönnek, és ami a legfőbb, hogy 
olyan gyerekek is kedvet kapnak a könyv-
tárhoz, akik korábban még sosem fordultak 
meg ott .

Sós Henrietta
Szűcsi

A nagyrédei könyvtárban mostanra állandó foglalkozássá nőtte 
ki magát a vezetésemmel működő bábszakkör. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet kezdeményezésére 2018-ban alakult meg a Me-
semorzsa bábcsoport, mely a helyi általános iskola diákjaiból állt 
össze. Ők mindannyian nagyon lelkesen vetették bele magukat a 
játékba. A kellékeket, bábokat saját magunk készítjük el, a mesék 
kiválasztásánál pedig fontos szerepe van a könyveknek, a kedvenc 
olvasmányoknak, történeteknek. Lehetőség szerint heti rendsze-
rességgel próbálunk és több mesét is feldolgozunk. A „Tücsök és 
a hangya”, a „Piroska és a farkas” és „A fenyőfa” című meséket elő 
is adtunk már a helyi közönségnek.

A paraván és a bábok a látogatók számára szabadon hozzáférhe-
tőek, sok kisgyermek így kötetlenül kipróbálhatja azokat és ezt kü-
lönösen élvezik. Számos saját ötletük van, improvizálnak, bevonják 
és inspirálják egymást. A bábjáték személyiségfejlesztő, formáló 
készsége jótékonyan segíti a kapcsolatok kialakítását, az egymás 
közti kommunikációt, melyre nagy szükségük van a mai gyerme-
keknek .

Bábozás a
könyvtárban

 Remélem, hogy 
egyre népszerűbb 
lesz ez a játékforma, 
melyben rengeteg 
lehetőség van, s eb-
ben segítségünkre 
siet a könyvtár ka-
balaállatkája, Karcsi, 
a hangya is .

Kovácsné 
Erki Dalma

Nagyréde
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Régóta dédelgetett terv megvaló-
sult meg Vécs könyvtárában idén 
szeptemberben. Őszintén bevallom, 
egészen idén áprilisig – amióta én 
töltöm be a könyvtárosi munkakört – 
kevés alkalommal kerestem fel a helyi 
könyvtárat. A sűrűsödő látogatások 
során azonban egyértelművé vált, 
hogy a helyiség megkíván egy teljes 
körű felújítást és bútorzat cserét. Ezt a 
felvetést megerősítette a Bródy Sán-
dor megyei könyvtártól kapott levél 
is, melyben kitértek a könyvtárunkat 
érintő hiányosságokra is. Így elhatá-
rozásra jutottunk, és június hónapban 
– a negyedéves könyvcserét követő-
en – el is kezdődtek a munkálatok.

Szeretem százszázalékosan végez-
ni a rám bízott munkát, így nem volt 
kérdés, hogy végig követem a felújí-
tást és aktívan részt veszek minden 
könyvtárat érintő változásban. Izga-
tottan figyeltem a munkálatok során, 
hogy egy jól megválasztott falszín 
mennyit tud dobni egy helyiség 
hangulatán. Folyamatosan bújtam a 
lakberendezési áruházak, websho-
pok bútorkínálatát és kerestem a ki-
egészítőket, hogy megtaláljam a szá-
munkra legmegfelelőbbet. Ez nem is 
volt olyan egyszerű, hiszen vagy hó-
napokat kellett volna várni egy-egy 
bútor elkészítésére vagy olyan ösz-
szegű lett volna a berendezés, amely 
nem fért bele a költségvetésbe. 

A bútorok megérkezése előtt ter-
mészetesen egy nagytakarítást is be 
kellett iktatni az állandó önkéntesek 
segítségével. A megrendelt búto-

KÖNYVTÁRFELÚJÍTÁS VÉCSEN

relemek összeszerelésekor kisebb 
akadályokba ütköztünk, mert nem 
minden egyszerre érkezett és olyan 
is volt, hogy egy polc kimaradt a do-
bozból – így augusztus végén pici 
csúszásban voltunk még. Végül, mi-
kor minden szekrény a helyére került, 
– és ebben szintén az önkénteseknek 
jár az elismerés, hogy még egy va-
sárnapjukat is rááldozták – követke-
zett a könyvek visszapakolása. A jól 
kiválasztott bútorok lehetővé tették, 
hogy bővítsük a könyvállományun-
kat, így november hónapban, több 
mint száz új regényt, szakirodalmat 
és gyerekkönyvet kaptunk a megyei 
könyvtártól tartós letétbe.

Elkészültünk. Sajnálom, hogy nem 
vettem videóra a belépéskor látott 
csodálkozó arckifejezéseket. „Rá sem 
lehet ismerni, hatalmas a változás, 
gyönyörű minden!” – ezek a kedves 
szavak csengenek azóta is a fülem-
ben, ha belépek oda. Úgy vélem el-

értük a célunkat, azt, hogy mindenki, 
aki bejön ide, jól érezze magát és újra 
el akarjon jönni.

A képeket látva úgy tűnhet, hogy 
hatalmas összeg volt mindezt meg-
valósítani, de végül kevesebb mint 
800.000 Ft-ba került a komplett át-
alakulás, melyet az önkormányzat 
költségvetéséből sikerült elkülöníte-
ni erre a célra.

Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani elsősorban Gellén István 
polgármester úrnak, aki szabad ke-
zet adott az átalakulás irányításában, 
Varga Ottónak, aki a kivitelezésben 
és a bútorok összeszerelésében volt 
segítségemre, állandó segítőimnek 
Tábi Anitának, Bartáné Varga Mó-
nikának és Dobrocsi Violettának, 
valamint minden közreműködőnek, 
akinek munkájukkal hozzájárultak a 
vécsi könyvtár megújulásához.

A könyvtár látogatóit szerencsére 
a vírushelyzet alatt is sikerült megtar-
tanunk és reméljük, hogy a modern, 
megújult környezet hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a látogatók és a könyv-
tári programok száma tovább nőjön. 
Szeptember óta megrendezésre ke-
rült egy Ne pánikolj! c. előadás, az 
óvodás szülőkkel őszi dekorációkat is 
készítettünk, és a legkisebbekhez el-
látogatott már a Mikulás könyvtárosa 
is egy mesével.

Ha élőben is megnéznéd a megsz-
épült könyvtárunkat, vagy csak köl-
csönöznél egy jó könyvet, Téged is 
várunk szeretettel!

Kecse-Mihály Melinda
Vécs



hevestéka hírek16

A Magyar Népmese Napján Vig Balázs 
kortárs meseíró volt a tarnamérai könyvtár  
vendége. A játékos, interaktív foglalko-
záson a Tarnamérai Általános Iskola 3. és 
4. osztályos tanulói vettek részt. Megis-
merkedtünk a Todó könyvsorozattal, an-
nak főhősével, aki egy átlagos fiú, akivel a 
könyvekben számtalan kalandos esemény 
történik. Az első kötetben az óvodában töl-
tött éveibe nyerhettünk betekintést, majd 
a következő kötet már az iskolai közösségi 
élet világába kalauzolt el minket. 

Az író-olvasó találkozó során egy tanuló 
az egyik szereplő bőrébe is belebújhatott 
és közösen olvashatott fel egy párbeszédet 
a szerzővel. Ezt követően a harmadik kötet 
bemutatása során a diákok sportos ele-
mekkel tarkítva, aktívan bekapcsolódtak az 
előadásba. Az írótól rövid ismertetőt kap-
tunk további könyveiről is, melyekből a me-
gyei könyvtárnak köszönhetően egy-egy 
példány ezentúl könyvtári állományunkban 
is megtalálható, kölcsönözhető.

A találkozó végén a gyerekek kérdéseket 
tehettek fel vendégünknek, majd könyvvá-
sárlásra és kölcsönzésre is sor került. Min-
den résztvevő az író által dedikált könyv-
jelzőt és egy vidám, maradandó élményt 
kapott ajándékba. Hálásan köszönjük Vig 
Balázsnak ezt a kellemes, szórakoztató dé-
lelőttöt és a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárnak, akik mindezt lehetővé tették 
számunkra. Reményeink szerint jövő évi 
nyári táborunkban újra találkozunk.

Bartáné Rauf Zsanett
Tarnaméra

Vig Balázs 
Tarnamérán

ÁTADÁSRA KERÜLT 
A KÖNYVTÁR 
VÁMOSGYÖRKÖN

Településünkön – ahogy Gedei Zoltán polgármester fogalmazott 
– a Közösségi Ház a falu szíve, ezért is örültünk nagyon annak a 
sikeres pályázatnak, mely lehetővé tette számunkra, hogy a már 
előbb felújított vizesblokk után, a könyvtár is megújuljon, meg-
szépüljön. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral karölt-
ve, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertük el a beruházás 
összegét, ami 3,8 millió forint volt, tíz százalékos önkormányzati 
önerővel kiegészítve.

Ebből az összegből sikerült a régi bútorokat lecserélnünk, új 
gyereksarok került kialakításra, firkafallal, babzsák fotellel. A nyí-
lászárók a helyiség belső festése, vakolása, valamint a parketta 
felcsiszolása önkormányzati forrásból, több mint 800 ezer forint-
ból valósult meg. A felújított könyvtár új burkolatot, bútorokat 
kapott, így igazi közösségi térré alakult. A hatalmas asztal mellett 
kényelmesen elférnek az olvasóink, a pici gyerekkuckóban pedig 
akár a szőnyegen ülve is eltölthetik itt az idejüket az olvasni vágyó 
diákok.

Az átadó ünnepségen köszönthettük Tőzsér Istvánné Géczi 
Andreát a Bródy Sándor Könyvtár igazgatóját, Farkas Márta igaz-
gatóhelyettest, Komló-Szabó Ágnest és Pádár-Deák Krisztinát, 
valamint Gedei Zoltán polgármestert, dr. Balázs László jegyzőt, 
Hám László alpolgármestert, illetve a képviselőtestület tagjait. 
Hám László alpolgármester köszöntőjében megjegyezte, hogy 
az internet világában azt gondolnánk, nincs helye a könyveknek, 
könyvtárnak, miközben, jelentős tudásbázist képviselnek. Gedei 
Zoltán polgármester köszönetét nyilvánította ki a jelenlévő Bródy 
Sándor Könyvtár igazgatónőjének és kollégáinak a segítségért, 
támogatásáért mellyel segítették a felújítást, hozzátéve, hogy 
nagy öröm a megszépült könyvtár, mert minden, ami új, ami a 
lakosságot szolgálja, gazdagítja a települést.

Műsorral is készültünk e jeles napra, ahol Satáné Benei Mária 
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szavalt, majd Veres Violetta 3. osz-
tályos tanuló előadásában egy ma-
gyar népmesét hallgathattuk meg, 
majd a Tulipán óvoda kisóvodásai 
mondókáztak, énekeltek nekünk.

Az azóta eltelt időben sikerült tel-
jesen birtokba vennünk a könyvtá-
rat. Örömünkre szolgál, hogy saját 
könyvtári programjaink mellett, 
otthont adunk számos csoportnak, 
például az olvasó szakkörnek, mese 
szakkörnek, Baba-mama Klub-
nak, Nyugdíjas Klubnak. A megyei 
könyvtár által támogatott nyári tá-
borunkat 26 gyerekkel is már az új 
környezetben sikerült megrendez-
nünk. 

Várjuk régi és új olvasóinkat nagy 
szeretettel a megújult könyvtárban, 
ahol könyvállományunk is teljesen 
felfrissült. 

Nagy Adrienn
Vámosgyörk



Lassan közeledik az év vége, ezidőtájt 
még nagyobb elvárásokkal kell meg-
küzdenünk, megsokszorozódnak a fel-
adataink, és még több munkával kell 
megbirkóznunk. Ráadásul a pandémia 
is óriási kihívások elé állít minket. Azon-
ban sok esetben ezek a kihívások nem 
csak nehézségeket, hanem újabb lehe-
tőségeket is teremthetnek és új, kreatív 
szolgáltatások születhetnek belőlük.

A pandémia okozta kihívások hívták 
életre az MKE Akadémiát, az orszá-
gos Egyesület Youtube csatornáján 
visszanézhető online előadásokat, 
melyek aktuális könyvtárügyi témákat 
dolgoznak fel igen magas szakmai 
színvonalon. Több remek előadó kö-
zött a Bródy Sándor Könyvtár vezető-
je, Tőzsér Istvánné is tartott előadást 
az MKE Akadémia keretei között „Tu-
dás, tanulás, közösség a Bródy Sándor 
Könyvtárában” címmel. Az MKE You-
Tube csatornáján még számos videó 
elérhető, mint például a 2021. év Ván-
dorgyűlés Kerekasztalbeszélgetései. 
A Könyvtárvilág, az MKE webmaga-
zinja ne ma pandémia alatt született, 
már a 9. évfolyamnál tart, a Heves 
Megyei Szervezet életéről, rendezvé-
nyeiről több cikk is megjelent az elő-
ző számokban. A Kedves Olvasók szí-
ves figyelmébe ajánljuk az Egyesület 
honlapját is, ahol a legfrissebb hírek 
mellett megtalálhatják az MKE Aka-
démia előadásait és a Könyvtárvilág 
lapszámait is: https://mke.info.hu/

A Heves Megyei Szervezet fontos-
nak tartja, hogy folyamatosan tájé-
koztassa tagjait, ezért rendszeresen 
frissítjük Facebook-oldalunkat és a 
honlapunkat. Szeretnénk az olvasók 
figyelmébe ajánlani ezeket a felülete-
ket, ezeken igyekszünk teljes körűen 
beszámolni tagjainknak a Heves Me-
gyei Szervezet programjairól illetve a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
országos eseményeiről is. Az MKE 
Heves Megyei Szervezet honlapja: 
https://sites.google.com/site/mke-
heves/ Facebook-oldalunk: https://
www.facebook.com/MKEHeves

MKE Heves Megyei Szervezet a 
Heves megyei könyvtárosokért

Ősszel sem tétlenkedünk, igyek-
szünk érdekes szakmai és közössé-
gépítő programokat szervezni, ter-
mészetesen a hatályos járványügyi 
szabályok betartása mellett. A követ-
kezőkben az év második felében szer-
vezett programjainkról olvashatnak, a 
beszámolók sok szép fotóval együtt 
szintén megjelentek honlapunkon.

Őszi szakmai kirándulásunkat a 
festői Zemplén tájaira szerveztük ok-
tóber első napján. Bár Egerben még 
derűs időjárás ígérkezett, észak felé 
haladva fokozatosan beborult és fel-
hős, ködös időben érkeztünk meg 
első úti célunkhoz, Füzér várához.

Bár sokak számára nem vonzó a bo-
rongós, hűvös idő, mégis van benne 
egy kis misztikus romantika, ami a fü-
zéri várat is körbelengte aznap, szinte 
a skót Felföldön érezhettük magun-
kat. Ráadásul egy váratlan áramszünet 
is fokozta a hangulatot. A félhomályos 
„Öreg Alsó Palota” helyiségében a 
vár egyik munkatársa kitűnő előadást 
tartott a vár történelméről. A várat né-
hány éve kezdték teljes körűen felújí-
tani, korhű bútorokkal, a szép falfesté-
sekkel, drapériákkal alkották újra a vár 
egykori berendezését. Érdemes több 

időt szakítani a vár megtekintésére. A 
következő években a további fejlesz-
téseknek köszönhetően újabb látvá-
nyosságokkal bővül majd a vár.

A várhegyről derűs időben csodá-
latos a kilátás, sajnos minket megvic-
celt az időjárás, és csupán a hegyet 
ellepő fehér felhőbe láttunk bele, a 
Google Térkép utcakép alkalmazásá-
val azonban megmutathatjuk, milyen 
panoráma fogadja a jó időben érke-
ző kirándulókat.

A következő úti célunk Telkibánya 
volt, ahol egy igazán kitűnő ebédet 
fogyasztottunk el az Aranybánya Ho-
tel éttermében, amit szívből ajánlunk 
az odalátogatóknak. Ebéd után a Tel-
kibányai Ásványkiállítást néztük meg, 
itt részben helyben fellelt ásványokat, 
részben más vidékek ásványait, féld-
rágaköveit állították ki. A tulajdonos, 
Szabóné Pásztor Erika rövid, de érde-
kes előadást tartott a helyi ásványok-
ról. Itt lehetőség volt vásárolni a szép 
kövekből, majd tovább indultunk 
utunk utolsó állomása felé, Vizsolyba.

Vizsolyban már kegyesebb volt 
hozzánk az időjárás és szép őszi 
napsütésben látogattunk el a falu 
Árpád-kori eredetű református temp-
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Felhívás!
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete sze-
retettel várja a megyei kollégák csatlakozását is. A Heves Megyei Szer-
vezet 1975 óta látja el feladatait, az ország második legnagyobb terü-
leti szervezeteként képviseli a megye könyvtárosait, szervezi a szakmai 
életét, szorosabb munkakapcsolatot alakít ki az intézmények között és 
lehetőséget biztosít a tagoknak szakmai programokon való részvételre. 
Amellett, hogy egy országos, sokrétű szakmai egyesület tagjaként aktívan részt vehetünk hivatásunk éle-
tében, más előnnyel is jár, ha a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai vagyunk. Fontos tudni, hogy az 
MKE tagjaként jogosultak vagyunk a tagkártya használatára, mely az éves matricával együtt érvényes. A tag-
kártyával bizonyos üzletekben kedvezményt is kapunk, illetve minden államilag fenntartott közgyűjtemény 
állandó kiállítását ingyenesen látogathatjuk vele. Részletes tájékoztató: http://mke.info.hu/blog/2011/10/
ujabb-tajekoztato-a-muzealis-intezmenyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyrol/

Csatlakozni bármikor lehet, ebben a helyi szervezet nyújt segítséget. A Heves Megyei Szervezet honlap-
ján többet lehet erről olvasni: https://sites.google.com/site/mkeheves/home/csatlakozas

A csatlakozással kapcsolatban Bodor Katalin egyesületi elnök és Verle Ágnes titkár nyújt bővebb tájékozta-
tást az mkeheves@gmail.com email címen, vagy a 06-36/516-632 telefonszámon.

Szeretettel várjuk a kollégák jelentkezését!

lomához, ahol az 1590-ben megje-
lent első, teljes, magyar nyelvű biblia 
másolatát is megnézhettük. Érdekes 
előadást hallgattunk a biblia keletke-
zéséről és magáról a templomról is, 
amelynek falait igen szép és értékes, 
13-16. századi freskók díszítik.

Vizsolyban a templommal szemben 
áll a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely 
Élménymúzeum, ahová eredetileg 
nem terveztük, hogy ellátogatunk, 
de a tulajdonos, Daruka Mihály ked-
ves invitálásnak engedve mégis be-
tértünk egy rövid bemutatóra. Ha 
Vizsolyban járunk, feltétlenül látogas-
sunk el ide, mert gyerekeknek, felnőt-
teknek egyaránt élménydús progra-
mot kínál a múzeum.

Hazafelé is bőven akadt látnivaló: 
elrobogtunk a büszke Boldogkővára 
mellett, körös-körül a szép táj és lát-
hattunk éjjeli pihenőhelyükre igyekvő 
vízimadarakat. A lemenő nap fénye 
kísért minket haza, Egerbe már az al-
konyattal együtt érkeztünk meg.

Október második felében az Ódor-
várra túráztunk. Könnyű, összesen 
majdnem 10 kilométeres útvonal gye-
rekekkel is könnyen megtehető. Autó-
busszal utaztunk a kiindulási helyre, a 
felsőtárkányi Barát-rétig, innen sétál-
tunk fel a Bükkzsérc felett emelkedő 
Ódorvár 455 méteres csúcsára. Az 
ösvény csak enyhén emelkedik és út-
közben is sok a látnivaló. Az őszi erdő 
a legszebb arcát mutatta nekünk, a fák 

lombjai aranysárga, bíborvörös, barna 
színekben pompáztak.

Első pihenőnket a Völgyfőház va-
dászházánál tettük, innen haladtunk 
tovább. Kulacsinkat az Erzsébet-for-
rás hűvös vizével töltöttük fel, innen 
a Török-rét felé közelítettük meg az 
Ódorvárat, mert a piros romjelzés ki-
csit meredekebb. Az Ódorvárról me-
sés kilátás nyílik a Bükk-fennsík felé 
és a „kövekre”: a Tarkőre, Háromkőre, 
Vöröskő csúcsára. Délre tekintve pe-
dig tiszta időben a Tiszáig is le lehet 
látni. Nekünk szerencsénk volt, na-
pos, szép, tiszta időben élvezhettük a 
széles panorámát minden irányban. 
Amikor már eleget élveztük a cso-
dás látványt, elindultunk utolsó állo-
másunkra, Bükkzsércre és innentől 
kezdve már csak lefelé vitt az utunk. 
Bükkzsércen volt lehetőségünk egy 
kis frissítőt magunkhoz venni a helyi 
presszóban, majd az egri autóbusszal 
hazautaztunk.

Az év végére még egy szakmai 
programot tervezünk, melyet a járvá-
nyügyi előírásokat figyelembe véve 
tartunk meg. A gyönyörűen megújult 
hatvani Ady Endre Könyvtárat tervez-
zük meglátogatni, reményeink szerint 
szakmai előadások és persze a felújí-
tott könyvtár megtekintése valósul-
hatnak meg .

Várjuk kedves tagjainkat program-
jainkra!
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