
Intézményünk, a keceli Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Ház, 2006 óta minden év õszén
bekapcsolódik az országos könyvtári napok
eseményeibe. Igyekszünk a programokat
úgy összeállítani, hogy azok a könyvtári
szolgáltatásokon, a könyveken, folyóirat-
okon, különgyûjteményeinken keresztül
minden korosztályt megszólítsanak, s válto-
zatos formákban (játékkal, ismeretterjesztõ
elõadással, képzõmûvészeti tárlat stb. által) a
központi témához kapcsolódjanak. 

Az elsõ évben még csak a könyves vasár-
napon vártuk rendkívüli nyitva tartással 
és díjmentes szolgáltatásokkal a hozzánk 
betérõket. Ez azóta hagyománnyá vált. Ak-
kor – az elsõsorban az egészség (biotermék-
bemutató és -kóstoló, vérnyomás- és vércu-
korszint-mérés, egészségügyii elõadások,
könyvárusítás) és  játékosság (vetélkedõk,
kézmûves foglalkozások) jegyében szerve-
zett eseményen – a gyermekprogramok lá-
togatottsága volt jelentõs; a kisebb számú
felnõtt érdeklõdõtõl viszont komoly megerõ-
sítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy érde-
mes ezt a kezdeményezést folytatnunk. Így
folytattuk.

2007-ben már a könyvtári hét minden
napjára jutott program, akadt, amelyikre
több is. Ekkor adtuk át a baba-mama sarkot,
s lettünk bababarát könyvtár. Szerveztünk
bababörzét, filmvetítést, elõadást, irodalmi
hétpróbát, író-olvasó találkozót, gyermek-
rajz-kiállítást, helytörténeti és mesevetélke-
dõt. Elsõ ízben kapcsolódtunk be a Katona

József Megyei Könyvtár országos játékaiba
(Legyél te is kölyökolvasó!, Ne csak lógj a
neten!).

2008-ban egy sikeres pályázat miatt – saj-
nos – nem szervezhettünk könyvtári napokat
Kecelen. Egyik szemünk sírt, a másik vi-
szont nevetett, mert Kecel Város Önkor-
mányzata nyert a Dél-alföldi Regionális 
Tanács HÖF CÉDE önkormányzati fejleszté-
sek támogatására benyújtott pályázatán, így
a hosszú évek óta várt könyvtári padlózatcse-
rét meg tudtuk valósítani.

A következõ évben viszont tele friss ötle-
tekkel készültünk a könyvtári hétre, hogy az
országos programmal összhangban elsõsor-
ban a nagyik számára minél hasznosabb
programokat szervezhessünk. Néhány a szí-
nes palettáról: Idõskorúak a szélhámosok 
hálójában – rendõrségi tájékoztató, Angyal-
szárnyak – tûzzománc-kiállítás, kerámiafog-
lalkozás, Nagyi tárlat – majd kötetlen be-
szélgetés az alkotás örömérõl, jógaelõadás és
-bemutató, könyvárusítás és ételkóstoló az
egészség jegyében, Tartalmas nyugdíjas kor
– Burányi Roland plébános elõadása, Régi
idõk mozija – filmvetítés, A gyógynövények
szerepe a mai gyógyításban – Csapi Bence
elõadása, Nagyizsúr – „A nagyi sütije a leg-
jobb!” – vetélkedõ, Szabad egy táncra? – a
régi Földmûves Szövetkezet Népi Tánc-
csoportjának találkozója, majd zenés nosz-
talgiaest, sakkverseny, Könyvrõl könyvre –
családi vetélkedõ, Testi-lelki egészségünk
megõrzése – Pataki Éva elõadása, REJTÕZ-
ZÜNK! – a kiskõrösi Petõfi Sándor Gimnázi-
um színjátszó csoportjának vendégjátéka…
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Összefogás 2011
Így tanulunk egymástól Kecelen

✒✒    Widnerné Fenyvesi Bernadett



2010-ben az országos családi könyvtári
napokon igyekeztünk mindenkihez szólni. 
A hét kínálatában szerepelt: Jószai Sándor
képzõmûvész, ikonfestõ kiállításának meg-
nyitója, Olvassunk együtt! Olvasni érdemes
– beszélgetés az olvasás szépségérõl és fon-
tosságáról pedagógusokkal és keceli szer-
zõkkel, A sikeres iskolai megfelelés alapja: a
mozgás szerepe a tanulásban – Kogler Kin-
ga konduktor, családterapeuta elõadása, a
védõnõk tájékoztatója a gyermekek helyes
étkeztetésérõl és a helytelen, egészségkárosí-
tó szokásokról, Életmódváltás = egészség –
Kiss Katalin elõadása, Takarékos ötletek! –
tájékoztatás az internetes ügyintézésrõl, 
vásárlási lehetõségekrõl és idõmegtakarítási
ötletekrõl, valamint az e-MOP nyújtotta le-
hetõségekrõl, író-olvasó találkozó Schäffer
Erzsébettel, Olvas a család – rajzpályázat.

Idén nagyon korán, már tavasszal hozzá-
láttunk a szervezéshez. Megszólítottuk
mindazokat, akikkel az elmúlt évek során
kölcsönösen jó partneri viszonyt sikerült 
kialakítanunk, így pl. a Keceli Polgárõr
Egyesületet, az óvónõk Hétszínvirág bábcso-
portját, a Keceli Tekergõket, sportklubokat,
magánszemélyeket. Összefogással, együtt
gondolkodva alakult ki a 2011-es könyvtári
hét programja. Könyvtárunk az olvasókért
címmel a programsorozat részeként – a már
hagyománnyá vált s olvasóink által megked-
velt és várt szolgáltatásainkkal – ingyenes
beiratkozással és internethasználattal vártuk
olvasóinkat, s biztattunk mindenkit, hogy
most érdemes visszahozni a lejárt határidejû

könyveket, mert a megbocsátás hete alkal-
mából nem számítunk fel késedelmi díjat. 
A hagyomány mellett megújulást is hozott az
idei õsz. Most elõször gondolkodtunk olyan
elõadássorozatokon gyerekek és felnõttek te-
kintetében egyaránt, melyek az összefogás
hetében indulnak, s több héten, akár hóna-
pon át visszavárják az érdeklõdõket. Mert
úgy gondolom, az országos méretû esemény-
sorozatnak éppen ebben rejlik a legfõbb kül-
detése: legyen a könyvtár rendszeres találko-
zási hely, legyen az olvasás jó szokás, legyen
az ismeretszerzés belsõ késztetés. 

Kecelen a programok már hétfõn elkez-
dõdtek. Délelõtt tíz órától az óvodások, ti-
zenegy órától a kisiskolások láthatták, ho-
gyan változik tulipánná a mesebeli királyfi.
Az óvónõk Hétszínvirág bábcsoportjának
elõadását nagy érdeklõdés övezte, számtalan
kicsi és nagy élvezte a mesét a Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Ház nagytermében.
Az óvodások piros tulipánt, a kisiskolások
könyvjelzõt vihettek haza a mesedélelõtt em-
lékére. A múzeumkertben pedig mindenki
megkóstolhatta a Város Kemencéjében ké-
szült „hamuba sült pogácsát”.

Az õszi-téli gyermekszínházi elõadásso-
rozat elsõ darabjára, az Aladdin és a csoda-
lámpa címû nagysikerû musicalre több mint
háromszázan voltak kíváncsiak.

Október 4-én, kedden délután öt órára
megtelt a mûvelõdési ház nagyterme, és kez-
detét vette a Bajai Musical Színház vendég-
szereplése. A mesére az óvodás korosztálytól
egészen a felnõttekig több százan látogattak
el, akik nagy érdeklõdéssel fogadták a mû-
sort. A közel egyórás elõadás végén a nézõ-
közönség vastapssal ünnepelte a színészeket,
akik aláírást osztogatva hálálták meg a gye-
rekek lelkesedését.

Tûz-játék címmel szerveztünk kiállítást az
intézmény nyári kerámia- és tûzzománc-al-
kotótáborainak munkáiból október 5-én. 
B. Boros Ilona iparmûvész értékelõ szavaival
nyílt meg a szebbnél szebb alkotásokból ren-
dezett tárlat. A változatos technikákkal ké-
szült mûvek hangulatvilágát Mizser Róbert
hegedûjátéka tette még varázslatosabbá. Az
alkotók szárnypróbálgatásait kolléganõm,
Ferróné Mencsik Rita segíti, aki az intéz-
mény kézmûves mûhelyében a két nyári al-
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kotótábor mellett heti rendszerességgel tart
foglalkozásokat az érdeklõdõ középisko-
lásoknak és felnõtteknek. 

A könyvtári napok egyik legmeghittebb
eseményének lehetett tanúja minden jelenlé-
võ a kiállítás megnyitóját követõ könyvbe-
mutatón. Liszkai Ilona és Matos Maja be-
szélt az írás csodával teli világáról, szerzõi
élményeirõl, a mûvek születésérõl. A beszél-
getés kötetlen, közvetlen hangulatát az egy-
kori tanítvány, Czár László mesteri felveze-
tõi és kérdései erõsítették. Ilona és Maja 
tüneményes és olykor megható történeteivel
együtt sírt-nevetett az elvarázsolt közönség.
A találkozó az Együtthatók címû könyv de-
dikálásával zárult. 

Október 7-én Tanulás a tudásért! címmel
Vikkerné Weitz Teréz négyrészes elõadásso-
rozata vette kezdetét az emeleti aulában. 
A tanulási technikákról szóló ismertetõt
nagy érdeklõdés övezte, közel százan voltak
kíváncsiak arra, hogyan is tehetõ könnyebbé
és hatékonyabbá a tanulás. A tanárnõ minde-
nekelõtt a diákok, illetve szüleik számára oly
sokszor fejtörést okozó gondokat és félelme-
ket ismertette, majd megtudhattuk, miként
lehet ezeken változtatni. Az elõadássorozat
egyre növekvõ érdeklõdés mellett ezekben a
napokban is zajlik nálunk. 

Az október 9-én megrendezett könyves
vasárnapon a könyvtár egész délután rendkí-
vüli nyitva tartással és számtalan program-
mal várta olvasóit és a kikapcsolódni vágyó-
kat. Két óra elõtt már gyülekezni kezdtek a
különbözõ ügyességi sportversenyek és a ke-
rékpártúra résztvevõi. A hûvös idõ ellenére a
Keceli Tekergõk vezetésével el is indultak 
a több mint egyórás túrára a biciklisek, mi-
közben a nagyteremben kezdetét vette a ko-
sárlabda- és a tollaslabda-bajnokság. Az

elõtérben bababörzén nézelõdhettek, vásá-
rolhattak, csereberélhettek a kisgyermekes
anyukák, apukák, a kávézóban pedig a játék-
kaszinó aratott nagy sikert. Az asztaloknál a
megyei könyvtár Kincses Ládikájának fejtö-
rõi, szójátékai, kirakója segítették a legügye-
sebbeket, s a „Tamba” térbeli amõba (egy
keceli származású személy fejlesztõjátéka)
gyõzteseit zsetonokhoz juttatták, melyeket a
délután folyamán különbözõ mókás, hasznos
nyereményekre lehetett váltani.

A kerékpárosok visszatérvén a túráról a
Keceli Polgárõr Egyesület által felépített
akadályverseny-pályán mérhették össze tu-
dásukat, miután a Kresz-teszt kérdéseivel si-
keresen megbirkóztak. A nap zárásaként a
125 éves a dobostorta totó eredményhirdeté-
sére került sor, ahol a nyertesnek a Zentai
cukrászda felajánlásával, egy dobostortával
kedveskedtünk. De természestesen a külön-
bözõ sport- és ügyességi versenyek résztve-
või sem maradtak ajándékok nélkül, sõt, a
legeredményesebb játékosokat oklevél is
emlékezteti majd a 2011-es könyves vasár-
nap megmérettetésein elért szép sikerre.

Bízom abban, s a visszajelzések is ezt
erõsítik, hogy kicsik és nagyok egyaránt
megtalálhatták a számukra legmegfelelõbb
és legszórakoztatóbb programokat a könyv-
tári hét idei kínálatában is Kecelen. 

Úgy gondolom, a programsorozat sikere
együttmûködõ partnereink növekvõ táborá-
nak, a lelkes csapatmunkának és a mindig a
jó ügy mellé álló támogatóknak köszönhetõ.

Kollégáimmal nagyon sokat dolgozunk
azért, hogy – bár sokszor úgy érezzük, szem-
ben az árral – tartalmas, testi-lelki épülést se-
gítõ, igényes kikapcsolódást, szórakozást
nyújtó közösségi programokat szervezzünk.
S tesszük ezt egy összetett létesítményben. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. november32



Könyvtár, mûvelõdési ház, múzeum, sport-
csarnok tartozik az intézmény irányítása alá.
Mindezek mellett mûködtetjük a helyi televí-
ziót (Kecel Városi Televízió), szerkesztjük és
kiadjuk a város közéleti havi lapját (Keceli
Hírek), karbantartjuk a város weboldalát. Se-
gítjük a Kecel Folklór Együttes – néptánc-
csoport, asszonykórus és citerazenekar –
mûködését. Nem telnek tétlenül a napjaink. 

Sokat dolgozunk, de tesszük ezt azzal a meg-
gyõzõdéssel, hogy a sok-sok feladatnak örül-
nünk kell, s meg kell tanulnunk a nehézsé-
geket elõnnyé kovácsolni. Nálunk a tévé
minden rendezvényünkön jelen van, a helyi
média minden fórumán gyorsan hírt tudunk
adni eseményeinkrõl. Nem jár telefonálga-
tással, kérleléssel s a rendezvény kezdetéig
bizonytalasággal, vajon jön-e a tévé. Szá-
momra természetes volt például, hogy az or-
szágos könyvtári napok reklámja folyamato-
san ment a Kecel Városi Televízióban, hogy
a helyi lapban fél színes oldalon jelent meg
beharangozónk. Hogy a nálunk edzõ sport-
köröket „csak” meg kellett szólítanunk, s 
szívesen bekapcsolódtak azonnal a szerve-
zésbe. A 2010 õszén befejezõdött TIOP-
beruházásnak köszönhetõen idén már saját
kezûleg készíthettük el szórólapjainkat, pla-
kátjainkat ehhez a rendezvénysorozathoz is.
Szerteágazó a feladatellátásunk, így hozzánk
sokan térnek be különbözõ céllal nap mint
nap, sokan látják, olvassák plakátjainkat. Le-
hetõségünk van arra is, hogy változatos mó-
don tervezzük meg egy-egy eseményünket, s
mind teljesebb élményt nyújtsunk általuk. 
A különbözõ szakterületeken dolgozó kollé-
gák „átcsoportosíthatók”. A portás befûti a
kemencét – kitanulta a szakmát a keceli pék-
mestertõl –, a takarítónõk hajnali öt órától
dagasztják a tésztát – mert derék háziasz-

szonyok –, a könyvtáros és mûvelõdésszer-
vezõ kolléganõk – kreatívak és elszántak –
napokon át rajzolják, vágják, ragasztják a 
tulipánokat, készítik a könyvjelzõket, hogy 
a bábelõadás után megajándékozhassuk és
„mesebeli” pogácsával kínálhassuk az apró-
ságokat.

Természetesen hosszú és küzdelmes út
vezetett idáig. Kellett kitartás, meggyõzés,
néhány lelkes munkatárs (hogy megfertõzze
a többieket), összefogás…, hogy elmondhas-
suk, ma már jól bejáratott módon készülünk
a ház egy-egy eseményére, még akkor is, ha
az egy teljes hétre szóló vagy azon is túlnyú-
ló programsorozat. Ma az elénk gördülõ aka-
dályok láttán kis munkahelyi közösségünk
már nem azt latolgatja, miért nem lehet meg-
oldani, hanem azonnal a továbblépési, meg-
valósítási lehetõségeket keresi.

De mindennapi tevékenységünkhöz nél-
külözhetetlen a legfõbb szakmai irányító, a
Katona József Megyei Könyvtár segítõ jobb-
keze, példaértékû tevékenysége, amely
irányt szab, utat mutat, hogyan lehetünk az
információs és tudásalapú társadalom alap-
intézménye, hogyan tudunk megfelelni a
XXI. század folyton változó olvasói, haszná-
lói igényeinek, elvárásainak, hogyan bizto-
síthatjuk  a szabadidõ tartalmas eltöltését, s
közkönyvtárként, szolgáltatásaink által ho-
gyan állhatunk az egész életen át tartó tanu-
lás szolgálatába. ■
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