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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

Friss számunkban beszámolunk az októberben 
Beremenden lezajlott Baranya megyei könyvtáro-
sok találkozójáról, illetve a nemzetközi könyvtár-
busz-találkozókról, ahol intézményünk képviseltette 
magát. A könyvtárak társadalmi felelősségvállalása 
című cikkünkben ötleteket adunk, hogy hogyan ve-
heti fel a kapcsolatot a könyvtáros új célcsoportok-
kal, és minként szólíthat meg inaktív használókat. 
Egy játékra is invitálunk Titeket, mellyel A szolgáló-
lány meséje című könyvet nyerhetitek meg. A Be-
mutatkoznak könyvtáraink rovatban Szava telepü-
lés szolgáltatóhelyét ismerhetitek meg. Egy interjú 
keretében Harcos Bálint íróval, költővel beszélge-
tünk. Az ÖtletBörze rovatban segítséget nyújtunk 
téli foglalkozás levezetéséhez. A Hasznos tudniva-
lókban a megújult BKSZR honlapot mutatjuk be és 
végül a Könyvajánlónkban izgalmas krimik közül 
válogattunk. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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TUDÓSÍTÁS

Baranya megyei szakmai nap Beremenden

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Csorba Győző 
Könyvtár minden évben megszervezi a Baranya megyei 
könyvtárosok találkozóját. 2019-ben Beremenden került sor 

a szakmai nap megrendezésére, az újonnan átadott Rendezvény-
teremben, ahol a megye könyvtárosai gyűltek össze és szakmai 
előadásokon vettek részt, amelynek témája a „Zöld könyvtár” volt.

Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben szervezett rendezvényen a könyvtáros 
kollégákat Theisz Ferenc, Beremend pol-
gármestere, Benedek Sándor, a beremendi 
Közművelődési és Iskolai könyvtár vezetője 
és Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyv-
tár igazgatója köszöntötte. Ebben az év-
ben az Országos Könyvtári Napok mottója 
„A könyvtárak az emberért – felelősségünk 
a Földért”, és ezért különös figyelmet for-
dítottunk a Zöld könyvtár témakörre. Egy-
re több könyvtár érzi feladatának, hogy jó 
példával járjon elöl, a környezettudatos 
szemléletet terjessze a könyvtárában, és 
egyre több fenntarthatósággal kapcsolatos 
programot szervezzen. Olyan előadókat, 
könyvtárak képviselőit hívtuk meg a szak-
mai napra, akik előadásaikban a témához 
kapcsolódóan bemutatták programjaikat, jó 
gyakorlataikat. Első előadónk Pestovics Ágnes, a Kisközösségi 
Program munkatársa és környezeti nevelő volt, aki a Miért fontos 
a közösségek újrafelfedezése az ökológiai válság leküzdésében? 
címmel tartotta meg előadását. A Kisközösségi Program célja, 
minél több helyi kis közösség kialakításának elősegítése, melyek 
hozzájárulhatnak egy környezettudatosabb, fenntarthatóbb 
életmód kialakulásához, egy helyen lakó emberek közösséggé 
kovácsolásához, valamint a helyi gazdaság erősödéséhez. Előa-
dásában kiemelte a könyvtárak szerepét, hogyan tudnak ebben 
segíteni, szerepet vállalni. Kis településeken a legtöbb esetben 
a könyvtár az a hely, ami közösségi térként működik. Itt már 

van egy tudásbázis, a könyvtáros figyelmet tud fordítani arra, 
hogy minél több olyan dokumentum, kiadvány legyen, amely 
a környezettudatossággal foglalkozik. A témában rendezvénye-
ket tud szervezni, például előadások, beszélgetések, könyvklub 
stb. formájában. A településen élőket ismeri és ezáltal olyan em-
bereket, vagy akár civil szervezeteket tud megszólítani, akikkel 
együtt lehet működni. A könyvtárak egyik fontos szerepe, hogy 
teret ad ezeknek a cselekvési lehetőségeknek, össze tudja kap-
csolni azokat az embereket, akik készek cselekedni a témában. 
A következő előadóink Kiskunfélegyházáról érkeztek: Kállainé 
Veré Mária igazgatónő és Czibolya Szilvia könyvtáros a Petőfi 

Sándor Városi Könyvtárból, akik 2019-ben 
elnyerték az IFLA Könyvtári Egyesületek és 
Szervezetek Nemzetközi Szövetségének 
Zöld Könyvtár Díját. Ők az ehhez vezető 
utat és a pályázati anyagot mutatták be 
nekünk. Ezután Steinerbrunner Győzőné, 
a komlói József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatója mutatta 
be a Zöld létünk titkai című előadásában 
a városi könyvtárnak a „Környezettuda-
tos Könyvtár a fenntarthatóbb életmódért 
Komlón” elnevezésű projekt keretén be-
lül megvalósult, az energiatakarékosság, a 
víztakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés 
és a környezetbarát közlekedés témái köré 
csoportosítható infrastrukturális fejlesztéseit 
és ismeretterjesztő rendezvényeit. A Pé-
csi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpontból Nagyné Simon Csil-
la érkezett, aki a Pécsi Tudományegyetem 
könyvtári hálózatán belüli zöld könyvtári 

törekvéseket mutatta be. Az előadások végén 
A Legyél te is könyvfaló! nyári olvasáskihívás játék díjait adták át. 
A játék június 14-től szeptember 2-ig tartott. Két kategóriában 
osztottunk ki díjakat; a települések közti versenyben Adorjás lett 
az első helyezett, a második Dunaszekcső, a harmadik pedig 
Mecseknádasd. Egyéni versenyben a nyertes Bihercz Petra Du-
naszekcsőről, a második helyezett ugyaninnen Treutz Tímea lett, 
a harmadik pedig Kiss Viktor Szebényből. A délelőtti szakmai 
program után a résztvevők megtekintették Beremenden az Is-
kolatörténeti kiállítást, a Kovácsműhelyt, és végül a Megbékélés 
Kápolnáját.

Mizerák Andrea – Csorba Győző Könyvtár

Pestovics Ágnes előadás közben
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TUDÓSÍTÁS

Nemzetközi könyvtárbusz-találkozók
A Csorba Győző Könyvtár 2019 októberében 

meghívást kapott két könyvtárbusz-talál-
kozóra, a szerbiai Kladovóba és a holland 

 Middelburgba, mindkét meghívásnak szívesen tett 
eleget intézményünk. Miszler Tamás, a Csorba Győ-
ző Könyvtár igazgatója mindkét konferencián beszá-
molt a Baranya megyei szolgáltatásról és a magyar-
országi tapasztalatokról. 

Buzz Fesztivál, 2019. október 11–12. 
(Middelburg – Leuven)

A 2019. október 11-én, Middelburgban (Hollandia) kezdődő 
könyvtárbuszos konferencián a Csorba Győző Könyvtárból hét 
fő vett részt, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbbet ismerjenek 
meg a holland könyvtári világból, legyen szó a tanácskozásnak 
helyet adó közkönyvtárról (Zeeuwse Bibliotheek), vagy éppen 
a többféle funkciót ellátó bibliobuszokról. A meghívott vendégek 
között a magyarok mellett portugál és spanyol könyvtárosok is 
részt vettek a konferencián. Előadásaikban kiemelték, hogy a tér-
ség adottságai miatt nélkülözhetetlen, hogy valamilyen módon 
eljusson a leszakadt régiókba a kultúra vagy legalább valaki (és 
ez általában egy elhivatott könyvtáros), aki sokszor az egyetlen 
összekötő kapocs a nagyváros és az elszigetelt térségek lakói 
között. Az előadások végén intézményünk igazgatója foglalta 
össze a Baranya megyei könyvtárbuszos ellátást és a magyar-
országi tapasztalatokat. A Magyarországon már többször is 
megfordult holland házigazda, Antoinette van Zanten ismertette 
a Zeeland tartományban működő könyvtárbuszok működését, 
melyek között akad olyan is, amin bankautomata van, sőt pos-
tai szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. A ColumBus névre 
hallgató jármű pedig kifejezetten iskolások számára készült és 
olyan modern eszközök találhatók rajta, mint pl. 3D nyomtató. 
A legújabb bibliobuszuk átadását pont a fesztivál idejére időzí-
tették, aminek küldetése egy olyan régió látogatása és segítése, 
ahol alacsony iskolázottságú, és a digitális eszközök használa-
tával nehezebben megbirkózó, főként idős emberek élnek. Az 
első napon a város főterén 12 busz mutatkozott be, melyeket 
sorra végigjárhattak az érdeklődők. Vendéglátónk ajánlotta fi-
gyelmünkbe azt a könyvesboltot (De Drvkkery), ahova könyv-
tárosnak üres pénztárcával betévednie nem szabad. Lenyűgöző 
volt látni a választékot, a berendezéseket és az okos megoldá-
sokat, szinte minden könyv mellett volt valami csatolt termék, 
teáscsésze, zokni, plüssfigura és még megannyi színes kiegé-
szítő. A második nap szakmai része már Leuvenben (Belgium) 
folytatódott, ahol szintén előadásokkal indult a nap. A leuveni 
könyvtárbuszos ellátás a város egyes kerületeit célozza meg, 
iskolákat, óvodákat, így főként a fiatalokat. A könyvtár a város 
szerves része, és nem utolsó sorban jelen van a városi stra-
tégiában (2020-2025). A könyvtárosok igyekeznek minden 
fontos városi eseményen részt venni kitelepülésekkel, biciklikkel, 

bibliobuszokkal. A könyvtárbuszok bemutatkozását a főtéren 
egy zenés, gólyalábasokkal színesített cirkuszi show előzte meg, 
a templomi harangjátékot követően pedig bárki felpattanhatott 
a megjelent buszokra. A közös, holland-belga kooperációban 
megvalósult fesztiválra igazán nem lehet panaszunk, mindent 
megtettek azért, hogy a megjelentek szakmailag és élményekkel 
is gazdagabban térhessenek haza. Az már csak hab volt a tortán, 
hogy hazafelé, Nürnbergen is belefutottunk egy könyvtárbuszba, 
ahol újabb barátságokat kötöttünk! 

Csobán László – Csorba Győző Könyvtár

Kladovói Nemzetközi Könyvtárbusz-
találkozó, 2019. október 4–6. (Szerbia)

Az idei évben is számos nemzetközi konferencián vehet-
tünk részt, ahol megoszthattuk a könyvtárbuszokkal kapcso-
latos élményeinket és tapasztalatainkat, miközben szakmai 
tudáscserét is megvalósíthattunk egymás között. Az egyik 
ilyen nemzetközi találkozóra a szerbiai Kladovóban került sor, 
október 4. és 6. között. A helyi könyvtár meghívására érkez-
tünk a helyszínre könyvtárunk igazgatójával, Miszler Tamással. 
A könyvtárbusz-találkozók sajátossága a szívélyes és baráti-
as eszmecsere, és persze a különböző helyszínekről – mint ez 
esetben többek közt Horvátországból, Bulgáriából, Szlovákiából 
és Bosznia-Hercegovinából – érkező bibliobuszok lebilincselő 
bemutatóinak megtekintése. A prezentációk előtt lehetőségünk 
volt megtekinteni a helyi fiatalság zenés-táncos előadását, amely 
külön élményként marad meg bennem, hiszen egy általam isme-
retlen ország kultúrájába és szokásaiba nyerhettem betekintést. 
Az eseményen intézményünk igazgatója is ismertette a hazai 
könyvtárbuszos szolgáltatást, a járműveink részletes bemutatása 
mellett kiemelve a szolgáltatás gazdasági és szociológiai hatá-
sait. Számomra nem csupán a szakmai mikéntje és a szerb ven-
dégszeretet – és persze az ínycsiklandó ételek! – miatt marad 
emlékezetes ez a találkozó, hanem a láthatóan nagy érdeklődést 
övező mozgókönyvtári szolgáltatás sokszínű, több nézőpontból 
történő bemutatása miatt is.

 
Nagy László – Csorba Győző Könyvtár
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SZOLGÁLTATÁS

A könyvtárak társadalmi felelősségvállalása

Egy könyvtár nem csupán a könyvkölcsönzés tere, hanem aktív 
közösségi színtér is. Az alábbi ötletek segítségével a könyvtá-
ros példát mutathat, vagy akár felveheti a kapcsolatot új cél-

csoportokkal, megszólíthat eddig még inaktív használókat, a po-
tenciális könyvtárlátogatókat bevonhatja az igényeik felmérésével 
és az ezekre való reagálással, még akkor is, ha ez minden telepü-
lésen más és más.

1. Szelektív hulladékgyűjtés:
 Példát mutathatsz azzal, hogy 

a könyvtárban kihelyezel szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket. 
Kihelyezhetsz melléjük tájékoztató 
füzeteket, óvodás és iskolás 
csoportoknak foglalkozásokat is 
tarthatsz a témában.

2. Használt elemek gyűjtése:
 A www.relem.hu oldalon meg tudod 

nézni, hogy a településeden hol van 
lehetőség leadni a használt ele-
meket. Amennyiben te is szeretnél 
létrehozni egy gyűjtőpontot, úgy 
egy űrlap kitöltésével megteheted ezt. 

3. Energiahatékonyság:
 Kicserélheted könyvtárad izzóit energiata-

karékos izzókra. Energiát spórolhatsz azzal 
is, ha a nem használt elektronikus eszközö-
ket kikapcsolod.

4. Cipősdoboz-akció:
 Másokat is bevonva gyűjtést 

szervezhettek karácsony közeledté-
vel. Felhívást tehettek közzé, hogy 

az ajándékozni vágyók cipősdobozba 
gyűjtött meglepetéseket adhatnak le 

a könyvtárban, melyek kiosz-
tásával örömet szerezhettek 
a környéken élő gyerekeknek.

5. Akadálymentesség:
 Különböző eszközökkel segítheted azokat az olvasókat, 

akiknek valamiért nehézséget okoz eljutni a könyvtárba, 
elolvasni a dokumentumokat.
· Nagyító: Beszerezhetsz egy nagyítót, hogy 

az apróbb betűs könyveket/újságokat 
könnyebb legyen olvasni az olvasóknak!

· Olvasószemüveg: Vásárolhatsz néhány olcsó olvasó-
szemüveget, hogy mindig legyen elérhető közelség-
ben szemüveg, ha valaki otthon felejtené!

· Könyvet házhoz szolgáltatás: Felmérheted a telepü-
léseden, hogy kik azok a mozgásukban akadályozott 
olvasók, akiknek lenne igénye az olvasásra, de nem 
tudnak eljutni a könyvtárba. Szervezd meg, hogy – 
akár önkéntes fiatalok bevonásával – havonta pár alka-
lommal eljuttasd hozzájuk a kívánt dokumentumokat!

· Hangoskönyvek: Felhívhatod a figyelmét erre a doku-
mentumtípusra azoknak, akik már gyengébben látnak. 
Ajánlhatod másoknak is, például vezetés vagy munka 
közben hallgathatják azokat.

6. Edukáció:
 Helyezz ki tematikus válogatást 

könyvekből és folyóiratokból az 
alábbi témákban:

 környezetvédelem, egészség-
tudatosság. Ha úgy érzed, kevés 
ilyen dokumentumod van, keresd fel 
a referensed!

7. Hátrányos helyzetű csoportok segítése:
 Felmérheted, hogy a településeden 

van-e olyan kisebbség, akik 
a könyvtárban hasznos 

információkhoz juthatnak, de 
még nem szólítottad meg őket. 

Szervezhetsz álláskereső klubot, 
nemzetiségi népmese-olvasási napot.

8. Együttműködés szervezetekkel:
 Felveheted a kapcsolatot 

a környékeden működő jótékony 
szervezetekkel és kapcsolódhatsz 
programjaikhoz, akcióikhoz, pl. 
kupak-, ruha-, iskolaszergyűjtés stb.

Csobán László, Németh Luca
Csorba Győző Könyvtár
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„Csak hálával tudok gondolni a könyvtárakra” 
– interjú Harcos Bálinttal

Harcos Bálint rendszeresen vesz részt könyvtári programjain-
kon Baranya megyében. Tizenhárom éves kora óta ír, több 
könyve jelent már meg, jelenleg két új kötetén dolgozik. 

– Honnan az indíttatás, hogy írsz?
– Amennyire vissza tudok emlékezni, mindig is 

írtam vagy írni akartam. Már a legkorábbról meg-
maradt rajzaimon is betűk úszkálnak, lebegnek – ez 
egyébként sok kisgyerek rajzán megfigyelhető. Még 
iskola előtt megtanultam olvasni és írni. Gyerekként 
a kisfiamhoz képest én nem olvastam sokat, de azt 
hiszem, mélyen olvastam, főleg verseket – őket kü-
lönösen a rokonaimnak éreztem. Egyszóval: mindig 
is írni akartam, vagy inkább írni vágytam. Pontatlan 
volna, ha azt mondanám, hogy „író akartam lenni”, 
mert írónak lenni, ez nem egy beteljesíthető állapot. 
Az „író” szóban is benne rejlik, hogy aki így él, ezt 
a foglalkozást űzi, az (csupán?) folyamatosan úton 
van. Tizenhárom éves koromra végleg eldőlt, hogy 
írni fogok. Előtte még voltak kisebb kitérőim: rö-
vid ideig vonzott, hogy ornitológus legyek, régész 
vagy csillagász, de ezek a vágyak gyorsan elhaltak.

– Mire fektetsz hangsúlyt egy könyvtári fog-
lalkozáson? Vannak olyan módszerek, ame-
lyek segítik a gyerekek bevonását az általad 
hozott programokba?

– Figyelni a gyerekekre: ezt tartom a legfonto-
sabbnak. Sokat járok szerte az országban Buda-
pesttől kezdve a nagyobb városokon át a legkisebb 
falvakig, és nagyon különböző gyerekközösségekkel találko-
zom. Egy viszont minden gyerekcsoportban közös: a gyere-
kek sokszorosan visszaadják, meghálálják a figyelmet, sokkal 
tisztábban és közvetlenebbül fejezik ki az örömüket vagy 
a nemtetszésüket, jóval elementárisabb közönséget alkot-
nak. Általában vetítéssel egybekötött felolvasásokat szoktam 
tartani, de minden alkalommal megmutatom a gyerekeknek 
magukat a könyveket is; a felolvasás után (de közben is akár!) 
megbeszélem velük a hallottakat. Létfontosságú a humor, 
a játék(osság), továbbá az, hogy egyenrangú félként kezeljem, 
és kérdésekkel bevonjam őket a mesébe, a mese születésébe 
– ugyanis leginkább a teremtésben hiszek, annak szabadságá-
ban és féktelenségében.

– Folyamatosan járod az országot, Baranyában is 
többször megfordultál már. Milyenek a tapasztalataid 
a kistelepülési könyvtárakban szervezett foglalkozáso-
kon?

– Csak hálával tudok gondolni a könyvtárakra, az egészen 
apróktól a nagyobbakig, ahol megfordultam. Szinte minde-
nütt azt éreztem, hogy a könyvtáros kollégák valóban szív-
ügyüknek tekintik a könyvtári programokat, a felolvasásokat, 

az író-olvasó találkozókat, főleg, ha gyerekeknek szólnak. 
Szeretek kisközségekbe eljutni – az ottani gyerekek talán még 
jobban éheznek a mesére, mint a nagyvárosiak. Sosem felej-
tem el, amikor egy kistelepülésen közel száz gyereknek vetí-
tettem és meséltem, mert a környező falvakból szinte mind 
odajöttek meghallgatni, vagy amikor másutt, az ország másik 
felében egy apró faluban csak öten hallgattak, de a nyitott ab-
lakon a napraforgók közül bekukorékolt a kakas.

–  Gondolkodsz most is valamilyen könyvön?
–  Két gyerekkönyvem megjelenés előtt áll, ők még keresik 

az illusztrátoraikat. Az egyik egy karácsonyi kötet, a másik rö-
videbb mesékből áll, amelyek az abszurd irányába mozdulnak 
el. Ha minden igaz, mindkettő jövőre jelenik meg a kiadómnál, 
a Pagonynál. Van egy félkész meseregényem is, most azt kell 
majd folytatnom, továbbá az eggyel korábbi meseregénye-
met, a Petya és Tulipánt kell átírnom bábelőadássá. De több 
verses mesének és egy hosszabb meseregénynek a terve is ott 
van a fiókomban, szóval nagy örömömre lesz bőven munkám 
az elkövetkező években.

Szeifer Csaba – Csorba Győző Könyvtár

7

INTERJÚ 
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Szava szolgáltatóhely

Szava község könyvtári ellátása 2013 óta tartozik a Baranya  megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belül a Siklósi Ellátási 
Térséghez. Az egyik legjobban működő szolgáltatóhely igazán 

barátságos környezetben kapott helyet, hiszen hosszú ideje a hely-
ben működő óvodával egy épületben volt látogatható a könyvtár is.

 A helyi igények, illetve a falu gyermeklétszámának növe-
kedése gondolkodásra késztette a polgármester asszonyt, 
Hasszilóné Lovasi Beatrixet, aki megpróbálta megtalálni a leg-
jobb megoldást. Épp olyan időszakban merült fel a könyvtár 
költöztetésének gondolata, amikor a siklósi ellátási térség re-
ferense is változott. A felmérési munkák még 2017-ben meg-
kezdődtek, és ekkortól már Kiss Adrienn segítette a kapcsolat-
tartást a megyei könyvtár, illetve a település vezetése, valamint 
könyvtára között. Szava abban a szerencsés helyzetben lévő 
település, ahol nagyon aktív a pályázati munka, a pályázati 
lehetőségek figyelése és kiaknázása. Így az önkormányzat és 
a Csorba Győző Könyvtár közös beruházásaként valósulhatott 
meg a könyvtári szolgáltatóhely költöztetése és felújítása. 
A könyvtár szinte teljesen új berendezést kapott, bővítésre ke-
rültek a polcok, kiegészült a gyermeksarok, új könyvtárospult, 
és kiegészítő bútorok is helyet kaptak. Nagyon meleg, barát-
ságos, családias hangulatú hely lett a szavai szolgáltatóhely, 
amit a helyiek kreativitása, és dekorációs készségei csak még 
szebbé varázsoltak. Az átadó ünnepségen minden korosztály 
képviseltette magát. Jó volt látni, hogy azok, akik dolgoztak az 
új hely kialakításán és azok, akik igénybe veszik majd annak 
szolgáltatásait, együtt örülnek. 

Vincze Bernadett
Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

A polgármester asszony gondolatai:

„2017-ben szembesültünk azzal a ténnyel, hogy 
a megnövekedett gyereklétszám miatt szűkös lett az 
eddig óvodának használt épületünk. Ahhoz, hogy 
nagyobb teret kapjanak gyermekeink, a meglevő nyug-
díjasklubot és a könyvtárat is költöztetni kellett. Adomá-
nyokból, gyűjtésekből és az Önkormányzat támogatá-
sával elkezdődött az új óvodai szárny kialakítása. 2019 
szeptemberében megvalósult a tervünk, és elkészült 
a két csoportszoba és vizesblokk átépítése. Szava Köz-
ség Önkormányzata önerőből elkezdte az új könyvtár 
kialakítását. Új vizesblokkot építettünk, burkolatcsere és 
festés után helyükre kerültek az önkormányzat által ké-
szíttetett polcok és a Csorba Győző Könyvtártól kapott 
bútorok. Ezáltal a könyvtárba járó gyerekek és felnőttek 
egy megújult, családias könyvtárban tölthetik a szabad-
idejüket.”
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Tóth Ferenc Liszt-díjas 
komlói karnagy portréja 

Az 1928. december 20-án, Komlón, munkáscsaládban szü-
letett Tóth Ferenc zenei tehetsége korán megmutatkozott. 
Szépen éneklő édesanyja, hegedülő édesapja nyomdokain 

haladva utóbbitól hegedülni tanult, és először Komlón, a már Ko-
dály-műveket is tanító Fekete Pál kántortanító kórusában énekelt.

 Később Dombóváron már szólista is volt az ottani kórusban, 
majd a Szederkényi Ádám alapította komlói bányász fúvósze-
nekarban fúvós hangszereken is játszott. Ezt követően Pécsett 
folytatta tanulmányait. 1947-52 között a Zenekonzervatóri-
um hegedű-ének szakán, Graef Matild hegedűs-, Sassy Iringó 
csellista-, Rumi Emma ének- és Agócsy László szolfézs-tanár 
növendékeként, illetve részben ezzel párhuzamosan, 1950-52 
között a Pedagógiai Főiskolán, Hegyi József tanszékvezető-kar-
nagy, Antal György karnagy, Vönöczky Endre orgonaművész és 
Székely Júlia zongoraművésznő vezetésével. Ezt követően, mint 
tehetséges „munkáskádert” kiválasztották, s bár nem volt párt-
tag – később sem lett! – 1952-től 1956 végéig a Népművelődési 
Minisztérium zenei-oktatási osztályánál lett a zeneiskolákért fe-
lelős előadó, akinek időszaka alatt 18-ról 37-re növekedett szá-
muk. Tóth Ferenc 1956 októberében tagja lett a minisztérium 
forradalmi bizottmányának, ott volt a Rádió ostrománál, ezért 
1957-ben elbocsátották, s először a budapesti Marczibányi téri 
fiúiskolába került, majd még az év végén visszatért Komlóra, 
ahol – Pécsi Géza örökét folytatva – a Belvárosi, később Kodály 
Zoltán nevét viselő ének-zene tagozatos általános iskola tanára 
és kórusainak karnagya lett. Egy év múlva meghallgatta őket 
Kodály Zoltán, akivel ettől kezdve szoros kapcsolatban álltak. 
Tóth Ferencnek azt is sikerült elérnie, hogy 1961-ben művet írjon 
az akkor már idős Mester. Ez a mű lett a „Harasztosi legény-
nek”, melynek előadásával a komlói kórus nagy sikerrel szere-
pelt Debrecenben. E kórus később is több hazai és nemzetközi 
kórusversenyen öregbítette a baranyai bányászvárosban folyó 
ének-zene oktatás hírét. Tóth Ferenc kórusaival bejárta Európa 
számos zenei nagyhatalomnak számító országát: Ausztriától, 
Németországon át, Svédországig, Bulgáriától Jugoszláviáig, 
ahol bemutató foglalkozásokat is tartott együtteseivel az úgy-
nevezett Kodály-módszerről. Tóth Ferenc egyik legnagyobb 
komlói zenei tette, hogy 1970-ben, Kodály Zoltánné Péczely 
Sarolta támogatását megnyerve létrehozta a Kodály Zol-
tán nevét viselő Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált, mellyel 
nemcsak ismertséget, de nemzetközi partnerséget, sőt gaz-
dasági és kulturális kapcsolatokat hozott a városnak. De arról 
sem szabad elfeledkeznünk, hogy az ezredfordulóig folytatva 
a bányász kóruséneklés hagyományát, létrehozta és vezette 
a Komlói Munkáskórust. Tóth Ferenc több mint fél évszázados 
tanári működése alatt, úgy is, mint filharmóniai ismeretterjesztő 
előadások népszerű műsorvezetője, komlóiak tízezreit tette az 
ének, a zene barátaivá és hívévé. Legnevesebb tanítványai közé 

tartozott Gyöngyössy Zoltán fuvola-, 
Király Csaba és Szabó Dániel zongo-
raművész és Sárkány Kázmér opera-
énekes, karvezetői kezei alól pedig 
olyan kiváló énekesek kerültek ki és 
lettek országosan elismert karna-
gyokká, mint Nagy Ernő és dr. Szabó 
Szabolcs. Tóth Ferenc munkásságát 
számos baranyai és országos elis-
merés övezte, a Népművelési Intézet 
nívódíjától, a Janus Pannonius-díjon 
át, az 1982-ben kapott Liszt-díjig, a 2001-ben megkapott Komló 
Város Díszpolgára címig, a 2007-es Kodály Zoltán-emlékdíjon 
át, a 2015-ben kapott Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári 
tagozata kitüntetéséig.

Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas zenei szerkesztő

 Csorba Győző Könyvtár

9

KISSZÍNES
Versfal a Pogányi Könyvtárban 

A Könyvtár falának versidézetekkel való díszítése megmoz-
gatott kicsiket és felnőtteket egyaránt. Nemcsak magyar, de 
még orosz költő verse is került a falra, eredeti nyelven. Jöjje-
nek, „írják” tovább a verseket és olvassák el az eddigi idézete-
ket! Szeretettel várom a kedves Olvasókat!
Fejes Andrea – Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Versillusztrációk Pákolitz István verseihez

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára 2019 tava-
szán rajzpályázatot hirdetett óvodás és általános iskolás tanulók részére, 
Pákolitz István születésének 100. évfordulója alkalmából. A felhívásra 144 
pályamű érkezett, melyek között nagy örömünkre a pécsieken kívül több 
baranyai település is szerepelt: Bogádmindszent, Erdősmecske, Mohács, 
Nagypeterd, Rózsafa, Siklós és Szederkény. A pályaművekből készült kiál-
lítás 2019. október 30-ig volt látogatható a Körbirodalom Gyermekkönyv-
tárban.

Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár

Legjobb olvasói díj Hegyszentmártonban
A Hegyszentmárton Könyvtári, Információs és Közösségi 

Hely munkatársai immár három éve megválasztják a leg-
jobb olvasóikat. Idén sem történt ez másként, a dicsőség-
táblára felkerült a három legaktívabb olvasó képe, két éve 
pedig jutalmazásban is részesülnek. A jutalmak átadása 
hagyományosan az Országos Könyvtári Napok keretében 
történik. A nyerteseket három kategóriában választják: 14 
év alatt, 14 és 60 év között és 60 év felett. Idén a díjazottak 
a hegyszentmártoni önkormányzat jóvoltából könyvutal-
ványt, a Csorba Győző Könyvtár, valamint az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség hozzájárulásával ajándéktárgyakat 
vehettek át. Ugyanezen a napon hirdetik ki a rajzpályázat 
nyerteseit is, akik szebbnél-szebb alkotásokat készítettek 
a versenyre. A pályázóknak a rajzaikat a „Mese hatalma”, 
„Miért szeretem az időseket?”, „A lét meghatározói”, „Fe-
lelősségünk: a klímaváltozás”, „Fenntartható fejlődés”, „Ve-
lünk élő természet” és a „Jövőnk, az ökokultúra” témák 
köré kellett építeni. A helyezettek szintén jutalomban ré-
szesültek, és az alkotásokból a könyvtár dolgozói kiállítást 
szerveztek.

Józsa Melinda – Csorba Győző Könyvtár

Mindennapi természetvédelem
Tormás könyvtári szolgáltatóhelyén az 

Országos Könyvtári Napok alkalmával 
a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa, 
Pallós-Rózsa Anita tartott előadást a hul-
ladék-felhalmozás okozta problémákról, 
főleg a műanyaghulladékokról. Számom-
ra meglepő adat volt, hogy a szelektíven 
gyűjtött műanyaghulladékok csupán 1-2 
%-a hasznosítható újra, mivel nagyon 
sokan nem mossák ki például a tejfölös 
dobozt, mivel nincs kapacitás arra, hogy 
a szennyezett hulladékot külön válo-
gassák, tisztítsák, ezért nem lehet újra-
hasznosítani. Ha tudatosabban járnánk 
vásárolni, vihetnénk magunkkal szatyrot, 
táskát, újrafelhasználható zacskókat, így 
nem termelnénk felesleges műanyagsze-
metet, amely a növény- és állatvilágra is 
káros hatással van! Az előadás rávilágított 
arra, hogy ha egy kicsit tudatosabbak va-
gyunk, akkor apró dolgokkal mi is tudunk 
a jelenlegi helyzeten javítani, és tehetünk 
a környezetünk megóvása érdekében.

Horváth-Varga Katalin
Tormás Könyvtári, Információs 

és Közösségi Hely
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Író-olvasó találkozó Wéber Anikóval

Október 4-én az Országos Könyvtári Napok alkalmából a Hosszú-
hetényi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely vendége volt Wé-
ber Anikó író-újságíró. A legnépszerűbb könyvét, a napközis tanári 
múltjából merített, Az osztály vesztesé-t az ötödik-hatodik osztályo-
sok szinte valamennyien olvasták már, s most személyesen is talál-
kozhattak a kedves, fiatal írónővel. Miután alaposan megismerték 
Anikó íróvá válásának, s könyvei keletkezésének történetét, a gyere-
kek még rengeteg kérdést tettek fel az írónőnek; attól kezdve, hogy 
mi a kedvenc zenéje, a napirendjén át egészen odáig, hogy meg 
lehet-e élni a regényírásból? Többen az El fogsz tűnni című újabb iz-
galmas kötetét olvasták éppen, de már arra is kíváncsiak voltak, hogy 
készül-e újabb regénye. A beszélgetést követően Anikó kedvesen 
sorra dedikálta a gyerekeknek az otthonról hozott köteteiket.

Müller Zsuzsanna  
Hosszúhetény Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Ismerd meg környezetedet!
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül rendeztük meg 

a Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola tanulóinak és 
tanárainak közreműködésével az Ismerd meg környezetedet! 
című beszélgetős délutánunkat. Az interneten fedezték fel 
a környezetvédő szakkörön tevékenykedő gyerekek, hogy 
a vadgesztenye felkerült a veszélyeztetett fajok listájára. Ezt 
a problémát jártuk körül. Aktualitása annál is inkább időszerű, 
mivel Mozsgón több helyen múltszázadbeli, hatalmas gesz-
tenyefákat találunk: ezek közül az iskola udvarán hat példány 
is fellelhető. A foglalkozást a gesztenyefák alatt tartottuk. 
A gyerekek megismerkedtek a veszélyeztetettség fogalmá-
val, és magával a Vörös Könyvvel. Majd a fákat vizsgálva fi-
gyelhették meg, hogy milyen betegség jelei találhatók rajtuk. 
Örömmel állapították meg, hogy az iskolaudvar fái viszony-
lag jó egészségi állapotban vannak. A gyerekek segédkeztek 
a lomb összegyűjtésében, és mivel már évek óta komposzt-
ládák vannak kihelyezve, a levéltömeg ezekbe kerül. Sikerült 
még néhány gesztenyét is összegyűjteni egy későbbi kézmű-
ves foglalkozáshoz. Beszélgettek a gesztenye felhasználásáról 
a háztartásban, valamint a népi gyógyászatban való alkalma-
zásáról is. Elhatározták, hogy az összegyűjtött gesztenyékből 
az iskolakertbe is ültetnek, megpróbálnak csemetéket nevelni 

belőlük, hogy pótolni lehessen az esetlegesen kiöregedett 
fákat. A foglalkozást több szemszögből közelítettük meg /
környezetvédelem, helyismeret/. A témakörökhöz szakköny-
veket is ajánlottunk a gyerekeknek, amelyekből további infor-
mációkhoz is juthatnak. 

Horváth Bernadett
Mozsgó Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

ET-napok KSZR könyvtárosoknak 
Baranya megyében

2019 őszén 9 ellátási térségben (ET) tartot-
tak a munkatársak szakmai napot a kistelepü-
lési könyvtárellátásban dolgozó munkatársaink 
számára. Az egyes ellátási térségekben szerve-
zett eseményeken a témák között szerepeltek 
az alapvető könyvtári munkafolyamatok, vala-
mint az ehhez kapcsolódó újdonságok, továb-
bá a KönyvtárMozi és a könyvtárunk által fej-
lesztett FilmPakk szolgáltatás is. A rendezvény 
célja, hogy a kollégák naprakész információkkal 
rendelkezzenek a könyvtári szolgáltatásokról, 
amelyek segíthetik saját, települési munkájukat, 
illetve a szolgáltató Csorba Győző Könyvtárét. 
Fontosnak tartjuk, hogy a szomszédos telepü-
lések megismerjék egymás munkáját, ötlete-
ket merítsenek, valamint együtt dolgozzanak 
ki megoldásokat a felmerült problémákra. Az 
őszi ET napokon összesen 109 fő vett részt, de 
reméljük, hogy a jövőben még több munkatár-
sunk dönt úgy, hogy részt vesz ezeken a csa-
patépítő napokon. 2020-ban tavasszal is ter-
vezünk ET-napokat, ahol szeretnénk a kollégák 
informatikai készségeit is fejleszteni. 

Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár
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Karácsony közeledtével ismét játékra invitáljuk a KSZR településeken dolgozó könyvtárosokat. A helyes megfejtők között 
Margaret Atwood A szolgálólány meséje című könyvét sorsoljuk ki. A megfejtéseket a mizerak.andrea@csgyk.hu e-mail címre 
várjuk 2019. december 20-ig. A sorsolás 2019. december 21-én lesz, a nyertest e-mailben fogjuk értesíteni.

KISSZÍNES

„Ültess fát, olvass alatta könyvet!”
Könyvtárunk, falunk csatlakozott az „Ültess fát, olvass alatta 

könyvet” elnevezésű kezdeményezéshez. A Közös Hivatal-
hoz tartozó települések: Szalánta, Szilvás is örömmel társult 
hozzánk. A polgármesterek közös döntése alapján man-
dulafát ültettünk a falvakban. Először Szilváson került sor 
programra. A pogányi általános iskola tanulói és a Dallam 
Zeneiskola növendékei „vitték ajándékba” vidám, verses-ze-
nés műsorukat, melyet a házigazdák finom pogácsával és 
innivalókkal viszonoztak. Következő állomások Szalánta és 
Pogány voltak. Szalántán a helybéli gyermekek adtak remek 
műsort, az IKSZT épülete mögött kapott helyet a facsemete. 
Pogányban a Faluház mögötti játszótéren várja a tavaszt a 
mi kis fánk. Iskolásaink, a Dallam Zeneiskola növendékei szü-
leikkel, testvéreikkel együtt vettek részt az akcióban, amely 
példaértékű, nevelő szándékú és útravaló a most cseperedő 
gyerekeinknek.

Fejes Andrea 
Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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„Varjú károg, fúj a szél, 
esik a hó, itt a tél…” 
Mit tehet a könyvtáros, ha beköszönt a tél? 

A téli időszak sok lehetőséget kínál a könyvtári 
foglalkozásokhoz, még akkor is ha már túl va-
gyunk a karácsonyváráson. Az évszak sajátossá-

gai, a jeles napok és a hozzájuk kapcsolódó hagyomá-
nyok olyan tevékenységi lehetőségeket adnak, melyek 
megvalósíthatók a könyvtárban is.

Választhatunk olyan komplex foglalkozást, melynek során 
a gyerekeknek többféle ismeretet tudunk átadni vagy egy 
meghittebb meseolvasást, de fontos, hogy mindig az adott 
korosztályhoz igazodjunk. 

Ráhongolódásként beszélgessünk a télről: a tél hónapjai, a 
téli időjárás, hogyan készülünk a télre, milyen a téli táj; a téli 
ünnepek, jeles napok (lucázástól farsangig); az állatok téli éle-
te, a téli erdő, növények; téli időtöltés, téli sportok. Mimetikus 
játékkal (utánzáson alapuló), mutassanak be a gyerekek téli 
tevékenységeket: hóemberépítés, hógolyózás, korcsolyázás, 
reszketés a hidegben, tűznél melegedés stb. Csak mozdulatok-
kal, némán játsszák el!

Mesehallgatás
A gyerekek általában sok téli mesét, verset, éneket ismernek, 

melyeket szívesen felelevenítenek. Keressünk a könyvtárban 
olyan könyveket, melyekben találunk idevonatkozó alkotáso-
kat. Gyűjthetünk találós kérdéseket, szólásokat, közmondáso-
kat is a télről. Válasszunk egy szép téli történetet vagy verset 
és olvassuk fel!

Téli mesék, versek felolvasásra:
Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben ▪ Kányádi Sándor: Téli 

fák ▪ Weöres Sándor: Száncsengő, Hópihe ▪ Csukás István: 
Dal a hóemberről ▪ Fésűs Éva: Kará-
csonykor ▪ Nyulász Péter: Hó hahó ▪ 
Osvát Erzsébet: Az égi pék ▪ Sarkady 
Sándor: Három királyok ▪ Kormos Ist-
ván: A fázó rókafiak ▪ Marék Veroni-
ka: Kippkopp a hóban ▪ Móra Ferenc: 
A didergő király ▪ B. Radó Lili: Három 
fenyőfa ▪ Pozsár Edit: Az ajándékba 
kapott gazdi ▪ Tóth Anna: A titokzatos 
hóember ▪ Gimesi Dóra: A tündér csiz-
mája ▪ Benji Davis: Beni és a kisbálna 
téli kalandja ▪ Grimm: A suszter manói 
▪ Kate Westerlund: Állatok karácsonya

Zenehallgatás – rajzolás
A téli délutánokat még meghittebbé 

tudjuk tenni, ha zenét is hallgatunk. Ke-

ressünk téli dalokat, zeneműveket, melyek hallgatása közben 
a gyerekek téli tájat rajzolnak. Készíthetünk közösen egy téli tab-
lót, amihez előzőleg képeket gyűjtünk. Tervezzük fekete fotókar-
tonra és használjunk fehér festéket/krétát a téli táj illusztrálására.

Ha az állatok téli életéről beszélgetünk, kiemelhetjük a ma-
darak gondozását, etetését. Készitsünk madáreleséget, kü-
lönböző magokat szúrjunk bele almába, szalonnabőrbe, amit 
ki tudunk helyezni az ablakba, és figyeljük meg mit csinálnak 
a madarak! De készíthetünk közösen madáretetőt PET palack-
ból, tejes dobozból. 

Írjunk mesét bedobált szavakkal!
Szóljon a történet pl. arról, hogy a madarak nem találnak 

ennivalót, mert mindent hó borít. Milyen szereplőkkel, ese-
ményekkel tudjuk kikerekíteni a történetet, hogy aztán jól 
végződjön? A gyerekek alakítják a mesét egy-egy bedobott 
ötlettel, mondattal, s ha összeállt, le is rajzolhatják. Olvassunk 
fel Lázár Ervin: Öregapó madarai vagy Schmidt Egon: Madár-
vendéglők című könyvéből. Hallgassuk meg Kányádi Sándor: 
Madáretető c. versét a Kalálka együttes előadásában.
Kézműves ötletek

Készíthetünk térbeli téli tájat a gyerekekkel közösen. Az 
alábbi linken találtok további segítséget: https://i.pinimg.

com/originals/0b/3d/55/0b3d557aee-
79451e10d322f99618333c.jpg

•   Jégvirágok: fekete papírra fehér festé-
ket öntünk, amit szétfújunk szívószállal.

•   Jégcsapok: előre megrajzolt jégcsapok 
díszítése csillámragasztóval.

A meghitt hangulatot fokozhatjuk azzal, 
hogy teát készítünk vagy finom gyümölcssa-
látával kínáljuk a gyerekeket. Csináljunk illatos 
narancsot, úgy, hogy szegfűszeget szúrunk 
bele sűrűn körbe-körbe; jól mutat az asztalon 
és felidézheti a karácsony hangulatát. Mind-
ehhez kívánunk kellemes könyvtári foglalko-
zásokat!

Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár
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Megújult a Baranya megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer honlapja! 

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(BKSZR) új online felülete, amellett, hogy a korábbinál szí-
nesebb arculatot kapott és szerkezetileg sokkal átláthatóbb 

lett, néhány új funkcióval is bővült. Az egyik újdonság az akadály-
mentes verzióra váltás lehetősége. 

A főoldalon kiemelt helyen szerepelnek a KSZR szolgálta-
tóhelyek, a könyvtárbuszok, valamint a letölthető dokumen-
tumok. Alatta az aktuális hírekről olvashat a látogató, meg-
nézheti, milyen programok zajlanak a megyében, ihletet 
meríthet a könyv ajánlóból ellátogathat társoldalainkra. A fenti 
menüsorból is elérhetőek a KSZR szolgáltatóhelyek, ahon-
nan tovább lehet lépni az egyes települések könyvtárának 
adataihoz. Az impozáns fotók mellett, az elérhetőségeken 
és nyitvatartáson kívül a szolgáltató könyvtárral kapcsolatos 
információk is megtalálhatók. A helyben lévő szolgáltatások 
egyes ikonjaira kattintva az „A-Z”-ig útmutatóhoz jutunk, 
melyben az adott szolgáltatás magyarázata olvasható. A te-
lepülésre szállított letéti állomány része a Csor-
ba Győző Könyvtár által épített online kataló-
gusnak – az egyes települések oldalán az adott 
szolgáltatóhelyen lévő dokumentumok között 
is lehet keresni. Hamarosan bővül a modul 
a helyben elérhető folyóiratok felsorolásával. 
A könyvtárbuszok menüpontján belül minden 
település megtalálható, ahol Baranya megyében 
könyvtárbusz szolgáltat. Az érintett települések 
oldalán térkép jelzi a pontos megállóhelyet, 
valamint itt érhetők el a következő szolgáltatási 
időpontok. Keresni itt is lehet a katalógusban, 
azonban nem a települések, hanem az 
adott könyvtárbusz állományában található 
dokumentumokat mutatja a találat. A letölthető 

dokumentumok között helyet kaptak azok 
a kitöltési útmutatók, segédletek, melyek a szol-
gáltatóhelyek munkatársainak feladatellátását se-
gítik. A statisztika vezetéséhez szükséges napló-
kon kívül a programajánló is letölthető, valamint 
egy-egy rendezvény szervezéséhez segítséget 
nyújtanak a különböző sablonok, totók. Az elér-
hetőségeknél a szolgáltató könyvtárak munka-
társai, illetve elérhetőségeik szerepelnek, aszerint 
csoportosítva, hogy milyen témájú kérdéssel kap-
csolatban tudnak segíteni. A jobb oldali ikonos 
menüből elérhető egy összefoglaló a Baranyai 
Könyvtárellátásról, a Könyvtári Hírzengő, melynek 
minden eddigi száma teljes verzióban megtekint-
hető és letölthető, a könyvtári katalógus BKSZR-
re specializált keresője, valamint a Corvina rend-

szerbe beiratkozott olvasók bejelentkezési felülete. A Csorba 
Győző Könyvtár további online elérhetőségei is fellelhetők az 
oldalon, hiszen intézményünk megtalálható a Facebookon, az 
Instagramon, és a Youtube-on is. Fontos, hogy naprakész in-
formációkkal rendelkező weboldalt tudjunk fenntartani! Kérjük 
a szolgáltatóhelyek munkatársait, hogy saját könyvtáruk ada-
tait folyamatosan ellenőrizzék az oldalon, az esetleges hibá-
kat, változásokat pedig mielőbb jelezzék referensüknek! 

Benked Anett
Csorba Győző Könyvtár
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FILMPAKKOK GYEREKEKNEK
A fecske meg a szalmaszál

A hazudós egér
A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk
A walesi bárdok

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK
A Pendragon legenda

Állami Áruház

Az ötödik pecsét

Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér

Régi idők focija
Rokonok

Szamárköhögés

Szegénylegények

Szerelem

Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Bencsik Edit bencsik.edit@gmail.com +36 20/2990-644

Pécsi Ellátási Térség Mizerák Andrea mizerak.andrea@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Pécsváradi Ellátási Térség Gyurák Orsolya gyurak.orsolya@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Sásdi Ellátási Térség Bódis Anikó ragoncsabodisaniko@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Józsa Melinda jozsa.melinda@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Siklósi Ellátási Térség Kiss Adrienn kiss.adrienn1985@googlemail.com +36 72/579 -125

Szentlőrinci Ellátási Térség Benked Anett benked.anett@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Szigetvári Ellátási Térség Vasvári Gergely vasvary@vipmail.hu +36 73/311-407

Villányi Ellátási Térség Tóth Balázs toth.balazs@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1. Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Decsi Dóra decsi.dora@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Nagy László nagy.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi; 
Nyilvános Könyvtárak

Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika
Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Szabó Péter szabo.peter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Beszerzés, feldolgozás, 
folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Beszerzés, feldolgozás Szakál Eszter szakal.eszter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Osztályvezető Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104


