
Kaptunk továbbá olvasóasztalokat hozzá-
juk való kárpitozott tárgyalószékekkel és to-
lóajtós szekrényeket.

Anyagi forrásunk nyílt arra is, hogy a
program idejére egy könyvtári szakembert
alkalmazzon a pályázó. Tóthné Csorvási Er-
zsébet szakmai munkája nagy segítséget
nyújtott ahhoz, hogy a lebonyolítást mara-
déktalanul el tudjuk végezni.

A projekt eredménye: az érintettek napra-
kész információkhoz juttatása, leszakadó ré-
tegek számára egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítása, könyvtári szolgáltatások fejlõdé-
se, új szolgáltatások bevezetése, az olva-
sáskultúra fejlõdése, a beiratkozott olvasók
számának növekedése, a távhasználat min-
dennapossá válása.

Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek a fogadókészségért, együttmûködésért,
segítõkészségért, támogatásért. Kérjük önö-
ket, legyenek továbbra is segítségünkre ab-
ban, hogy a pályázat fenntartásának ideje
alatt (ami öt év), továbbra is megmaradjon ez
a jó kapcsolat!

A könyvtár fontos közösségi intézmény,
célunk továbbra is annak lehetõvé tétele és
ösztönzése, hogy egyének és csoportok hoz-
záférjenek a könyvekhez, információkhoz,
tudáshoz, az alkotó képzelet termékeihez. ■
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Megérdemelt elismerés a Kárpátaljai Ma

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) 2011. december 17-én ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját. A
KMPSZ a jubileum alkalmából emlékérmet
adományozott azoknak a szervezeteknek,
melyekkel az eltelt húsz év során hatékony
együttmûködés alakult ki, amelyek támogat-
ták a pedagógusszövetség munkáját. A ki-
tüntetettek között volt a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány is, elismer-
ve ezáltal a szövetséggel folytatott együtt-
mûködõ és támogató tevékenységét. Az em-
lékérmet Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke adta át Vrau-
kóné Lukács Ilona kuratóriumi titkárnak. 

Vraukóné Lukács Ilona már az alapítvány
megalakulása elõtt kiépítette kapcsolatát a
pedagógusszövetséggel, illetve a kárpátaljai
magyar iskolai könyvtárakkal. Munkatársai-
val rendszeresen részt vesz az iskolai könyv-
tárosok évente megrendezésre kerülõ konfe-
renciáján, nyári továbbképzésén, elõadással,
módszertani segédanyaggal segítve a tanács-
kozás munkáját. 

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtára-
kért Alapítvány számos értékes könyvcso-
magot (lexikonokat, kézi szótárakat – he-
lyesírási, értelmezõ, idegen szavak szótára
stb. –, szépirodalmi könyveket, meseköny-
veket) juttatott el iskolai könyvtárainkba. Az
iskolai könyvtárak mellett rendszeresen kap
új könyveket és folyóiratokat a KMPSZ, il-
letve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskola könyvtára is.

Az évek során több mint húszezer köny-
vet, CD-t, valamint különbözõ technikai esz-



közt kaptunk a Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítványtól.

2011 õszén a Munkácsi járásbeli
Izsnyétei Általános Iskola könyvtárának ál-
lományát frissítették fel közel kétszáz kötet
könyvvel és különbözõ könyvtári felszerelé-
sekkel; s emellett rendhagyó irodalomórát
szerveztek a felsõsöknek, zenés játszóházat
az alsósoknak

Figyelmet fordít az alapítvány a szór-
ványvidék magyar iskoláira is. 2008-ban a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tárral és a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal
összefogva, támogatókat toborozva iskolai
könyvtárat alapítottak Körösmezõn. Nem
csupán könyvadományokkal, CD-kkel támo-
gatják például a kõrösmezõi, rahói magyar
iskolákat, hanem rendhagyó irodalomórákat
is szerveznek számukra, illetve Pregitzer
Fruzsina színésznõ önálló estjét is az alapít-
vány jóvoltából láthatták a rahói magyarok. 

Gyümölcsözõ kapcsolat alakult ki az ala-
pítvány és a KMPSZ gyermeklapja, az Irka
között. 2005 óta valamennyi Irka-karácsony
ünnepségünkre kétszáz-kétszázötven mese-
könyvet, ifjúsági regényt kapunk, melyet az
alapítvány tagjai az ünnepség során szemé-

lyesen adnak át a gyerekeknek. Az alapít-
vány kuratóriumi titkára az Irka-gyermek-
napnak nemcsak résztvevõje, de egyik fõ
szervezõje is. Évek óta közösen rendezünk
gyermeknapi író-olvasó találkozókat. Az ala-
pítvány révén jutott el a kárpátaljai gyere-
kekhez például Gáspár Ferenc, Szávai Géza,
Cselenyák Imre író is. 

Hajdú Ágota és Olajos Gábor, a nyíregy-
házi Vikár Sándor Zeneiskola tanárai révén
feledhetetlen játszóházzal ajándékozták meg
a kisiskolásokat.

Az alapítvány az Irka címû gyermeklap
megjelenését anyagilag is támogatta.

A KMPSZ elismerését a Kárpátaljai Ma-
gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány kapta,
ám elsõsorban az ügy elkötelezett hívének,
lelkes mozgatórúgójának, a kapcsolatok mû-
ködtetõjének, Vraukóné Lukács Ilonának,
Ilinek a munkáját szerettük volna az emlék-
éremmel megköszönni. ■
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✒✒    Punykó Mária

gyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány részére

Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítványt 2006. február 22-én jegyezte be 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, a
2181-es sorszám alatt. Folyamatosan várják 
a könyvadományokat, amelyeket válogatás
után továbbítanak az érintett településekre. 
A megmaradt könyveket kiárusítják, s a
befolyt összegbõl új könyveket vásárolnak.

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra
várják: 11600006-00000000-18609233
Adószám: 18815160-1-15




