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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!
 

Őszi számunk fő témája a nyári táborozás, megismer-
hetjük a Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége 
programot és a Kővágószőlősön megvalósuló Jakab-he-
gyi Tündérek tábort. Ezen kívül bemutatkozik két Bara-
nya megyében működő olvasóklub: a sásdi Olvasókör 
és a pogányi Női Lapozók. Felhívjuk a figyelmet az Or-
szágos Könyvtári Napok keretében szervezett megyei 
szakmai napra, amely Szigetváron a Városi Könyvtárban 
kerül megrendezésre, amelyre szívesen látunk minden 
könyvtáros kollégát! Egy interjú keretében bemutatkozik 
Orsós Ivett és a Varázslatos utazásaim Szeretet-völgy-
ben című programja. Olvashatunk egy beszámolót a 
Kecskeméten lezajlott KönyvtárMozi szakmai napról, 
illetve a „Bemutatkoznak könyvtáraink” rovatunkban 
Hegyszentmárton település szolgáltatóhelyét ismer-
hetitek meg. Az ÖtletBörze rovatban segítséget nyúj-
tunk forgatókönyv formájában óvodásoknak tartandó 
őszi könyvtári foglalkozáshoz. A „Hasznos tudnivalók” 
rovatban pedig beavatunk titeket a könyvtári állomány 
selejtezésébe, és hogy milyen lehetőségek vannak a le-
selejtezett dokumentumok felhasználására.
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TUDÓSÍTÁS

„Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége” program 

A Csorba Győző Könyvtár 2012-ben 28,4 millió forint uniós támoga-
tást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közös-
ségek” 3. ütem – A közművelődési intézmények a kreatív iparral 

kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák 
szolgálatában című pályázati kiíráson. A „Paletta – Baranyai Kreatív Fia-
talok Közössége” program célja volt, hogy az általános és középiskolás 
korosztály számára informális és nem formális tanulási alkalmat, a kreatív 
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő közösségszer-
veződési lehetőségeket biztosítson a hagyományos kultúra megismerése 
és adaptálása jegyében.

A hagyományápolás és hagyományok visszatanítása jegyében 
olyan közösségi alkalmakat hoztunk létre, amelyek megfelelnek 
intézményünk kötelezettségeinek, a társadalmi igényeknek és 
a hosszú távú helyi és nemzeti fejlesztési stratégiák célkitűzé-
seinek. Az oktatási intézményekhez közvetlen kapcsolódással, a 
tervezett programok által, a pécsi és baranyai ifjúság teret és 
lehetőséget kapott az oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli 
tevékenységekben és a megtartó képességet segítő közössé-
gi programokban való részvételre. A program célja, hogy helyi 
értékeket hordozó, kreatív produktumok jöjjenek létre, ezáltal 
segítse az egyének és közösségek kibontakozását, erősítse a há-
lózatosodást, amely teljes mértékben megvalósult. 

Hagyományápolás, kreativitás és közösségépítés – ezek azok 
a kulcsszavak, amelyek a Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Kö-
zössége programhoz kötődtek. Reméljük, sokak számára nem 
meglepő, hogy egyben a Csorba Győző Könyvtárhoz is, hiszen 
intézményünk – a hagyományos könyvtári és információs szol-
gáltatások mellett – élen jár abban is, hogy Baranya megye 
fiataljai számára új és értékteremtő megoldásokat közvetítsen. 
Emellett fontos célunk volt, hogy a térség kulturális, kreatív 
iparral kapcsolatos elképzeléseivel is összhangban, segítsük 
a résztvevő gyermekek és fiatalok művelődését, ösztönözzük 
közösségi életük fejlesztését. A programban az általános és 
középiskolás korosztály számára a hagyományápolással, illetve 
a korszerű kommunikációval és információcserével kapcsola-
tos lehetőségeket egyaránt biztosított az intézmény. Különö-
sen az első kapott kiemelt szerepet, mert a fiatalok körében 
sajnálatos módon nem ismert a tradicionális népi és városi kul-
túra. Ezért a projekt résztvevői számára a hagyományápolás 
megismerése és tanulása jegyében olyan közösségi alkalmakat 
hoztunk létre, amelyek során – drámapedagógiai módszerek 
segítségével – játszva-tanulva részesei és alkotói lehettek saját 
produkciójuknak.

A programban a pécsi Szent Mór Iskolaközpont 8-11. évfolya-
mos tanulói, valamint a sellyei Kiss Géza Általános Iskola diákjai 
vehettek részt, ám velük együtt az iskolák tanulóközösségei, a 
projektben résztvevő fiatalok családjai és baráti körei, az iskolák-
ban oktató pedagógusok közössége, a kiválasztott kreatív terü-
letek szakemberei, valamint a Csorba Győző Könyvtár munkatár-
sai is bekapcsolódtak a munkába. 

A projekt támogatása 2014-ben véget ért, ám a Csorba Győző 
Könyvtár vállalta, hogy 2019-ig folytatja a megkezdett munkát és 
a sellyei Kiss Géza Általános Iskolában továbbra is megszervezi 
és lebonyolítja a néptáncoktatást. A kreatív folyamat felépítése 
művelődés-, tánc-, és helytörténeti elméleti beavató foglalkozá-
sokkal, helyi értékleltár felállításával kezdődött. A projektben részt 
vevők – korosztály-differenciálással, iránymutatásként – megis-
merkedtek a kultúraközvetítő és előadó-művészeti folyamatok 
alapvető sajátosságaival, majd pedig a „színpad” törvényeivel. 

A következő, és egyben legnehezebben elérhető - legtöbb 
erőforrás-ráfordítást igénylő - mérföldkő az előadó-művészeti 
formanyelv elsajátítása volt. A magas színvonalú előadások alap-
vető igénye a formanyelv anyanyelvi szintű ismerete. Szűkebben 
az ormánsági, tágabban a baranyai magyar játék-, és táncha-
gyomány elemeit jelöltük ki konkrét elsajátítandó motívumkincs-
ként – ami a résztvevők számára nem idegen, hanem a helyi 
adottságból ösztönösen merítkezik. Az utolsó lépések egyike 
maga az előadó-művészeti kompozíció kreatív megszerkesztése 
volt: amikor már világos volt az „üzenet”, akkor a formanyelv leg-
jobban illeszkedő motívumait kellett úgy összeszerkeszteni, hogy 
a legkifejezőbben hordozzák a közvetítetni kívánt mondanivalót.

Az utolsó mozzanatokat, a színpadi teljességet és az előadá-
sok végső összeállítását minden évben egy tábor segíti. A diákok 
Alsómocsoládon a Kölyökfészek táborban töltenek el intenzív 
napokat, ahol nem csak a csapat kovácsolódik össze évről-évre 
egyre jobban, hanem az alkotómunka is a tetőfokára hág. Min-
den ősszel izgalmas munka folyik, hisz ezt követi a bemutató, 
melyet minden diák izgatott büszkeséggel vár. Természetesen a 
munka mellett kerítünk időt arra, hogy a szórakozás se maradjon 
el. A Csorba Győző Könyvtár meglepetéseként az első este ér-
kezik egy-egy fellépő, aki zenés irodalmi műsorral szórakoztatja 
a diákokat. Alsómocsolád igazi kincs a baranyai falvak között, 
hisz van erdei tanösvény, csillagvizsgáló, szabadulószoba, erdei 
tornapálya és a közeli tavon is lehet csónakázni. A falu hírhedt 
betyárja Rigac Jancsi, hozzá is kapcsolódik egy izgalmas nyomo-
zós játék. Természetesen ezekből a programokból is csemegé-
zünk, évente más-mást választva. Az Alsómocsoládon eltöltött 
idő kincs mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára. Igazi 
alkotómunka és kulturális feltöltődés ez a pár nap. 

Jancsik Patrícia | Csorba Győző Könyvtár
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TUDÓSÍTÁS

Jakab-hegyi Tündérek tábor Kővágószőlősön

Kővágószőlős Község Önkormányzata tá-
mogatásával a Buzás Andor Művelődési 
Ház és Könyvtár minden nyáron – im-

máron harmadik éve – a helyi és környékbeli 
gyerekek számára nyári napközis tábort szer-
vez Jakab-hegyi Tündérek néven. A táborozási 
időszak ebben az évben öt hetet ölelt fel, 2018. 
június 26. – augusztus 11. között hétköznapon-
ként, ahol hetente 25 gyerek vakációzott. 

A művelődési ház remek lehetőséget kínált a gyerekeknek 
a szabadidő hasznos eltöltésére. A kezdetektől tematikus 
heteket vezettünk be, ahol minden al-
kalommal egy adott téma köré felépített 
játékos feladatokkal vártuk a gyerekeket, 
így sok változatos programon vehettek 
részt. Idén is mindenki belekóstolhatott a 
kreatív és kézműves alkotók, a könyvtáro-
sok, a természettudósok, a sportolók és a 
felfedezők világába. A gyerekek nem csak 
játékélményekkel gazdagodtak, hanem az 
adott témával kapcsolatban értékes isme-
retekkel is gyarapodtak.

Pezsgett az élet a táborban, izgalmas 
versenyek, szenzációs kézműves alko-
tások születtek és készültek, a különféle 
versenyekről nem is beszélve. Volt, aki a 
fociban, vagy a sorversenyekben szerzett 
a csapata vagy egymás számára értékes 
pillanatokat, mások különleges agyag-
szobrokat, vagy papírmasé figurákat ké-
szítettek. A legkisebbek is jeleskedtek a 
feladatok teljesítésében, hiszen vegyes korosztály lévén már 
öt éves kortól lehetett hozzánk jönni. A gyerekek a heti ki-

rándulások során megtapasztalhatták, mi-
lyen, amikor élesben próbálunk ki egy-egy 
tevékenységet, valamint különleges fogla-
latosságokba is bepillantást nyerhettek. 
A kalandjátékok feladatait az összefogás, 
a bátorság és egymás segítése jellemezte.

A gyerekek nagy örömmel és lelkese-
déssel vettek részt a programokon, pél-
dául a rendszeresen megszervezett „Ki 
mit tud?” vetélkedő nagy népszerűségnek 
örvendett a könyvtárosok hetén.

A sportprogramok is elmaradhatatlan 
alkotóelemei a tábori programnak, ame-
lyek a környező települések közelsége 
miatt a vizes sportokon való részvétel le-
hetőségével is kibővültek; ilyen volt a sik-
lósi Thermal SPA-ban eltöltött pancsolós 
napunk vagy a cserkúti horgászás. A nya-
rat gyönyörű környezetben tölthették el a 

gyerekek, a Jakab-hegy lábánál. Ha az idő engedte, túráztunk 
a hegyen, vagy a nagy melegben a gyerekek a kis meden-
cénkben délután is remekül szórakoztak.

A tábor neve – a Jakab-hegyi Tündérek – utal a helyi legen-
dákra (Császár Levente: Kő Zsongor című mesekönyve), amit 
immár harmadik éve építünk bele a mindennapokba a gyere-
kek nagy örömére. Az erre a témára elkészült tanösvényün-
ket naponta bejártuk a gyerekekkel, és kézműves alkotásokat, 
festményeket, rajzokat, sőt, egy bábelőadást is készítettünk a 
mesék alapján.

A tábor ideje alatt a gyerekekről három szakképzett peda-
gógus és egy animátor gondoskodott. A mindennapos tevé-
kenységek mellett egymás szeretete, elfogadása és segítése 
volt a vezérfonala a tábori életünknek. 

Bízunk benne, hogy minden gyermek számára kellemes és 
tartalmas időtöltést biztosítottunk. Jövőre is visszavárjuk őket!

Magusics Éva | Buzás Andor Művelődési Ház és Könyvtár
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Olvasóklubok Baranya megyében

Bemutatkozik két olvasóklub, az egyik Sásdon a Művelődési Központ 
és Könyvtárban, a másik pedig Pogányban az IKSZT-ben működik 
évek óta sikeresen. Megkértük a két olvasóklub vezetőjét, mutassák 

be röviden a foglalkozásokat, az olvasókör kialakulását, a témaválasztás 
menetét, és hogy hogyan kovácsolódik egy olvasóklub közösséggé.

Olvasókör Sásdon

Az olvasók már korábban is sok élményt és tapasztalatot osz-
tottak meg szívesen az elolvasott könyvekről, de sajnos kölcsön-
zés közben nem volt idő megbeszélni, mit gondolnak a műről, 
vagy az írójáról. Ezért indítottuk útjára 2006. november 11-én az 
olvasókört Sásdon, amely lehetőséget teremt a nyugodt beszél-
getésre, egy adott mű megvitatására. Idén már közel a századik 
olvasókört tartottuk. Minden hónap második szerdáján jövünk 
össze, július-augusztus kivételével. Novemberben az évfordulót 
mindig tortával ünnepeljük, ahogy az születésnaphoz illik. A ta-
lálkozókra névre szóló meghívót kapnak a tagok, de plakátokat 
és szórólapokat is elhelyezünk frekventált helyeken a városban, 
valamint a Facebook-on is meghirdetjük a programot. A részt-
vevők leginkább nyugdíjasok és pedagógusok, de jár hozzánk 
háziasszony, ápolónő, tisztviselő, középiskolás és egyetemista is. 
A témaválasztás teljesen kötetlen, elsősorban magyar szerzők 
műveit választjuk pl.: Gárdonyi Géza, Szabó Magda, Wass Albert, 
Márai Sándor, Molnár Ferenc, Mikszáth Kálmán, Fábián Janka, 
Finy Petra, Ugron Zsolna, Fekete István stb. De lehet sikerkönyv 
is – Az alkimista, A Viskó, Hajnali láz –, vagy Irodalmi Nobel-díjas 
szerző – Pearl S. Buck, John Galsworthy, Alice Munro, Patrick Mo-
diano, Kazuo Ishiguro – egy-egy műve. A téma lehet valakinek 
a kedvenc könyve, kedvenc írója, meghatározó olvasmányélmé-
nye, vagy éppen aktuális ügyhöz kapcsolódó írás is. Aki vállal egy 
foglakozást, az felkészül egy íróból, véleményeket gyűjt, ismerteti 
a mű tartalmát, kedvcsinálónak részleteket olvas fel a könyvből, 
majd utána beszélgetünk a műről. Egyik alkalommal Rosner Zsolt 
atya egykori plébános tartott egy csodálatos ismertetőt Gárdo-
nyi Géza: Isten rabjai című könyvéről. Nagyon sokféle mottóval 
hívjuk össze az olvasókört. A Biblia évében középiskolások tar-
tottak előadást a Bibliáról, a költészet napja környékén pedig a 
legkedvesebb verseket vesszük elő. Karácsony közeledtével min-
denki karácsonyi verssel, elbeszéléssel, mesével készül. Író-olvasó 

találkozókkal – Schäffer Erzsébet, Lőrincz L. László, Nagy Bandó 
András, Grecsó Krisztián, Kukorelly Endre –, könyvbemutatókkal – 
Főzni az alkotás örömével, A svábok bejövetele, Sikerre születtem, 
Máriagyűdi mirákulumos könyv – színesítjük a palettát. Reméljük, 
hogy így folytatódik továbbra is az olvasókör, mert mindenki szá-
mára hasznos és igazi közösségteremtő ereje van.

Szabó Lászlóné
 Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

Női Lapozó - Pogány
A helyi IKSZT megnyitásával egy időben jött az ötlet: üljünk 

össze páran, akik rendszeres olvasói vagyunk a könyvtárnak… 
Az első meghirdetett összejövetelre egymást jól ismerő, so-
kat olvasó hölgyek jöttek el, s ez a kis csapat azóta is ösz-
szejár. Az évek során megismertük egymás irodalmi ízlését, 
bátran ajánlunk egymásnak könyveket, nemcsak a könyvtári 
állományból, hanem saját könyvespolcunkról is. Minden alka-
lommal elmeséljük, hogy milyen műveket olvastunk, melyeket 
ajánljuk, és melyek azok, amiket feltétlenül el kell olvasnunk! 
Havonta tartunk összejöveteleket, amelyeket már a közösen 
megünnepelt névnapok is tarkítanak, hiszen a könyvklub idő-
közben baráti társasággá alakult. Bérletünk van a Kodály Köz-
pont hangversenyeire, színházba is sokszor járunk közösen. 
A pogányi Faluházban már kétszer volt saját kiállításunk: „Fog-
laljon helyet!” és „Ridikül” címmel, amelyek nagy sikert arattak. 
Rendszeresen látogatói vagyunk a Csorba Győző Könyvtár 
által szervezett rendezvényeknek: író-olvasó találkozóknak, 
előadásoknak. Számunkra mindig „igazi” könyvünnep az is, 
amikor negyedévente új könyveket kap a könyvtárunk! 

Hálásak vagyunk a Csorba Győző Könyvtárnak a szolgálta-
tás magas színvonaláért, a sok támogatásért, a folyóiratokért 
és azért, hogy mindig van mit olvasnunk!

Fejes Andrea | Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Fotó: Rőder Attila
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Könyvekkel gyógyítana

Orsós Ivett korábban Kislippón volt könyvtáros, az idei évben 
pedig csatlakozott a BKSZR programjaihoz kiállítással egy-
bekötött előadásával, amelynek minden részletét ő maga 

dolgozta ki. A motivációról, kitartásról és szeretetről szóló előadá-
sok minden korosztály számára tartalmas élményt jelentenek.

Idén kerültél fel a Baranyai Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer programajánlójára. Mi motivált arra, 
hogy előadóként csatlakozz, és honnan jött az ötlet a 
program tematikájához?

Pár évig vezettem Kislippón a helyi könyvtárat, amire igen 
büszke vagyok, mert az egész faluval megszerettetem az ol-
vasást. Voltak olyan esték, hogy nem fértek be az emberek. 
Mindig nagyon  jó érzéssel töltött el, hogy valamit adhattam 
kicsiknek, fiataloknak és az idősebb korosztálynak a falumban. 
Nagyon jó közösségi élet jött létre, ezekre az évekre mindig szí-
vesen emlékszem vissza. Bízom benne, hogy leszek még egy 
könyvtár vezetője ebben az életben. Mindig is nagy célom volt 
(a könyvtárból kifolyólag), hogy legyen egy saját könyvem, amit 
én írok és én rajzolok meg. 2013-ban ceruzát és papírt fogtam, 
és elkezdtem rajzolni: virágokat, fákat, angyalokat, pillangókat, 
tündéreket, majd évek alatt megírtam hozzá az első történetem, 
melyet egy spirituális foglalkoztató könyvnek terveztem meg.

A te életedben milyen szerepet tölt be a könyvtár és 
az olvasás? Miért fontosak a könyvek?

Mióta megszülettem erre a síkra, imádom a könyveket és a 
könyvtárakat. Kicsi gyerekkoromban is rengeteget olvastam, 
imádom a könyvek illatát, értékét, legyen bármilyen írás! Min-
dig célom volt, hogy egyszer vezessek egy könyvtárat, mert 
így sok-sok emberrel tudunk kapcsolatot teremteni a könyvek 
segítségével, ami önismeret is egyben és terápia is. Hiszem, 
hogy ekkor gyógyul mindenki!

Milyenek az első tapasztalataid előadóként?
2017-ben megtartottam az első interaktív me-

se-előadásomat egy Kislippóhoz közeli általános isko-
lában 50 gyermek számára, akik imádták a mesehőse-
imet és együtt tanultuk meg a bátorító mantrákat a 
történetemből. A végén pedig a rajzaimból csináltunk 
egy színező délutánt is, mert hiszem, hogy a kreativi-
tás, a színezés, a festés öröme is gyógyít mindenkit. 
Az első program után egyre több felkérést kaptam 
óvodákba és iskolákba, ahova nagy örömmel mentem. 
Idén felkerültem a BKSZR programlistájára, így sok ba-
ranyai kistelepülésre is eljuthatok. Nagy segítség ez 
számomra, mert így jó kapcsolatot tudok ápolni más 
települések könyvtárosaival, és a legjobb, hogy több 
kedves résztvevővel is, ami számomra nagyon sokat 
jelent.

Kinek ajánlod a készülő könyvedet és az előa-
dásaidat?

Gyermekek és felnőttek számára egyaránt ajánlom, 
mivel boldogabban, tudatosabban és szeretettelib-

ben élhetik mindennapjaikat. Fontosnak tartom, hogy minden 
korosztály bátrabban haladjon a célja felé, de ehhez fontos a 
tudatosság, a meditáció. A kedves szülők is aktív részesei az 
előadásaimnak, nem csak a gyerekek.

Az előadásokon kívül hol lehet még veled találkozni?
Hét éve foglalkozom életviteli tanácsadással. Létrehoztunk 

a párommal egy közösséget: a Csoda-lak csoportot. A Cso-
da-lak egy kis faházikó a kislippói kertünk közepén, ahova 
rendszeresen járnak az ország minden pontjából meditálni, 
töltődni.

Mik a terveid a közeljövőben?
Küldetésem, hogy minél több emberhez eljusson az első 

történetem: a Varázslatos Utazásaim Szeretet-Völgyben című 
írásom és rajzom. Célom, hogy ez az első rész hamarosan 
könyv formájában is kézzel fogható legyen. Motivációm, hogy 
könyvtári polcokon, valamint gyermekek és felnőttek köny-
vespolcán ott legyen a történetem, sőt azt vizualizálom, hogy 
majd „rongyosra” olvassák a lapokat, de addig is boldogan 
rajzolom és írom a következő részeket, mert hiszem, hogy a 
többi mesehősöm is megvalósul, és sok-sok embernek tudok 
segíteni rajzaimmal és írásommal, sőt interaktív előadásommal 
is. Mert amit el tudunk képzelni, azt meg is tudjuk valósítani. 
Én hiszek benne!

Németh Luca – Szeifer Csaba
Csorba Győző Könyvtár
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KönyvtárMozi szakmai nap Kecskeméten

A kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár adott otthont 
2018-ban az év első országos KönyvtárMozi szakmai napjá-
nak, ahol összegyűltek a megyei könyvtárak igazgatói, KSZR 

osztályvezetői és a KönyvtárMozi megyei felelősök, hogy áttekint-
sék az elmúlt évek tapasztalatait, és jó példákat ismerjenek meg.

Az első előadásban, mely egyben köszöntő is volt, Ramháb 
Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökekét értékelte 
a 2015 októberétől elindított KSZR szolgáltatást. Ismételten fel-
hívta a figyelmet a KönyvtárMozi szolgáltatás megállapodások-
ban és szerződésekben rögzített feltételeire, és arra a nagyszerű 
lehetőségre, hogy a településekre eljuthatnak olyan filmalkotá-
sok, amik a kistelepülési mozihálózat megszűnését követően 
nem értek el a vidéki lakossághoz. Kiemelten beszélt Bács-Kis-
kun, Baranya és Heves megyéről, ahol a számok tükrében jól 
látható, hogy megérezték a települések azt a lehetőséget, ami 
ebben könyvtári szolgáltatásban van. A második előadásban a 
KönyvtárMozi egyik ötletadója és fő támogatója Mikulás Ferenc, 
a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója méltatta a szolgál-
tatást, és örömmel emlegetett több statisztikai adatot, amik 
rámutattak az animációs filmek népszerűségére és a hozzájuk 
kapcsolható kreatív könyvtári foglalkozásokra. Zárásként a részt-
vevőket további együttműködésekről tájékoztatta.

A következő előadásban Ráduly György, a Magyar Nemzeti 
Filmarchívum igazgatója beszélt az intézete eddigi munkájáról 
és a jövőbeni terveiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy már 
számos nagyszerű magyar filmalkotás hozzáférhető a http://
konyvtarmozi.hu oldalon keresztül, felújított digitális minőség-
ben pl: Vuk, Angi Vera, Az én XX. századom, Édes Anna, Halá-
los tavasz, Hannibál tanár úr, Két félidő a pokolban, Körhinta, 
Szamárköhögés, Szerelmesfilm, Szerencsés Dániel, Utószezon, 
Valahol Európában. Beszélt a Magyar Nemzeti Filmarchívum 
jövőbeni terveiről, ami megcélozza többek között Törőcsik 
Mari, Szabó István, Dargay Attila életművének digitalizálását 
és a nagyközönségnek való bemutatását. A magyar film nap-
ját 2018-tól ünneplik meg április 30-án, amihez az IKSZ és a 
KönyvtárMozi szolgáltatás is csatlakozott. Ráduly György kérte 
a szolgáltatást igénybe vevő felelősöket, településeken dolgo-

zókat, hogy jövőre ne csak a márciusi Internet Fiesta és az ok-
tóberi Országos Könyvtári Napok alatt legyen kiemelkedően 
sok KönyvtárMozi program, hanem április 30-a környékére is 
szerveződjenek filmklub vetítések. A szakmai napon aláírás-
ra került a további együttműködést igazoló megállapodás az 
IKSZ és a Kecskemétfilm, valamint az IKSZ és a Magyar Nem-
zeti Filmalap között.

KönyvtárMozi a Nyírségben címmel tartott előadást Simon 
Szilvia, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Megyei 
Szolgáltatási Osztály vezetője, aki beszélt a kezdeti nehézsé-
gekről, és hogy elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági korcso-
portokat tudják megszólítani, nekik tartanak KönyvtárMozi 
vetítéseket és foglalkozásokat.

Illés Julianna, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Területi 
szolgálat osztályvezetője arról számolt be, hogyan tudták jól 
felhasználni az NKA által kiírt KönyvtárMozi pályázatot. A Gyó-
gyító hagyományok című ismeretterjesztő filmre fűzték fel a 
programsorozatukat, amelynek keretében több településen 
tartottak filmvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő napokat. 
Ezeken az összejöveteleken nemcsak megnézték a filmet, ha-
nem szakemberek is tartottak előadásokat, természetgyógyá-
szati bemutatókat, könyvismertetőket. Örömmel tapasztalták, 
hogy a helyi lakosság érdeklődő volt, és a kötetlen beszél-
getések során számos helybeli elmesélte, megosztotta saját 
tudását a házi gyógyítás területéről. 

Zárszóként Ramháb Mária kérte a megyékben dolgozó 
kollégákat, hogy igyekezzenek megteremteni a technikai fel-
tételeket a színvonalas KönyvtárMozizáshoz, és a csatlakoz-
tatott településeken segítsék a helyi munkatársakat a sikeres 
filmvetítések megtartásában. 

Márkus István
Csorba Győző Könyvtár

KÖNYVTÁRMOZI

Fotó: Bús Csaba
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A hegyszentmártoni szolgáltatóhely

Hegyszentmárton község Baranya megyében, a Sellyei já-
rásban található, félúton Pécs és Sellye között, lakossága 
406 fő. Három településrészre oszlik: Hegyszentmárton, Al-

sóegerszeg és Monyorósd, melyek központi helyén a kőből épült 
harangtornyok állnak. Hegyszentmártont S. Martini néven említik 
1332-ben egy pozsonyi káptalan levéltárában őrzött oklevélben.

A hegyszentmártoni szolgáltatóhelyen a könyvtárosi felada-
tokat Bacsáné Rónaszéki Gyöngyi, valamint helyettese, Misi-
necz Gyöngyi látja el.

A kulturális élet központja az IKSZT, vagy ahogyan a köz-
tudatban él, a faluház, ahol a könyvtár is megtalálható. 
Ezen kívül itt működik még a Biztos Kezdet Gyermekház, 
a Digitális Jólét Program Pont, a varroda, a védőnő, a csa-
ládsegítő, az orvosi rendelő, és hamarosan ifjúsági klub is 
indul. 2016-ban a szolgáltatóhely megpályázta a Nemzeti 
Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának felhívását, 
amelyet elnyert, így a könyvtár teljesen megújulhatott, még 
szebb környezetben várja az olvasókat. A teljes körű felújítás 
során a könyvtári bútorok egésze kicserélődött, új könyv-
tári polcok, asztalok, székek, fogas, könyvtáros pult került 
a szolgáltatóhelyre. Kialakításra került egy gyermeksarok, 
ezenkívül a belső környezet is megújult. 2017. június 12-én 
ünnepélyes keretek között megtörtént a könyvtár átadása. 
A Csorba Győző Könyvtár folyamatosan bővíti a szolgáltató-
hely technikai felszereltségét és eszközeit; eddig nyomtatót, 
hangosító eszközt, házimozi rendszert, TV-t, digitális fény-
képezőgépet, vetítővásznat, projektort, társasjátékokat he-
lyezett ki. A helyi önkormányzat kiemelten segíti a könyvtá-

rat, rendszeresen szervez programokat a szolgáltatóhellyel 
együttműködve a lakosság számára, ezenfelül a könyvtáros 
a Csorba Győző Könyvtár által biztosított programkínálatból 
is igényel programokat, ezzel is színesítve a könyvtári életet. 
A tavalyi évben a hegyszentmártoni könyvtárban 26 progra-
mot szerveztek, melyen összesen 728-an vettek részt, emel-
lett a könyvtárosok sokszor tartanak kézműves délutánokat 
a gyermekeknek. A szolgáltatóhely 2016-ban csatlakozott a 
KönyvtárMozi szolgáltatáshoz, rendszeresen tart foglalko-
zással egybekötött vetítéseket különböző korosztályoknak, 
valamint mindig csatlakozik az Országos Könyvtári Napok 
programsorozatához is. 

A könyvtárnak jelenleg 55 beiratkozott olvasója van. Az ol-
vasók 1716 db könyv, hangzó és audiovizuális dokumentum 
közül válogathatnak, emellett még 8 féle folyóirat is a könyv-
tárhasználók rendelkezésére áll.  Három darab számítógép 
biztosítja a számítógép- és internethasználatot az olvasók 
számára, lehetőség van nyomtatásra és fénymásolásra is. 
A szolgáltatóhely munkatársai segítik a gyermekek felzárkóz-
tatását, a szabadidő minőségi eltöltését.  Bevezették a „leg-
jobb olvasóink dicsőségtáblája” versenyt, melyre mindig az 
adott évben a legtöbb könyvet olvasott könyvtárhasználók 
kerülnek fel.

A könyvtár hétfőn 11:00–18:00-ig, szerdán 11:00–16:00-ig, 
pénteken 11:00–16:00-ig várja az olvasókat, sőt a nyári hóna-
pokban szombaton is nyitva van, 9:00–12:00 óráig.

Józsa Melinda
Csorba Győző Könyvtár

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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Strandkönyvtár a Mohácsi Uszodában! 

Harmadik alkalommal tele-
pült ki a nyár folyamán a Mo-
hácsi Jenő Városi Könyvtár a 
Mohácsi Uszodába. A Strand-
könyvtár szolgáltatásunk ma 
már igen kedvelt lett a stran-
dolók és a közösségi szolgá-
latukat letölteni vágyó diákok 
körében is. Ugyanis ezt a fel-
adatot diákokkal látjuk el, akik 
3 óránként váltva egymást, 
boldogan napozva végzik az 

amúgy kötelező 50 órás szolgálatot. Az idei nyár nehezen indult be, sok-
szor volt borongós az idő, ilyenkor ki se nyitottunk, de az augusztusi 
hónap időjárása kárpótolta a strandolni vágyókat, így a strandkönyvtár 
is nagyobb sikernek örvendett. Még mindig van, aki elcsodálkozik a kez-
deményezésen, hogy ingyenesen kölcsönözhet folyóiratokat, de egyre 
több a visszajáró vendég. Körülbelül 30 folyóiratot vittünk ki, a könyvtár 
nyári zárva tartása alatt a kínálat még a napilapokkal is bővült.

Schmidt-Kovács Diána - Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

kisSZÍNES

Gyermekcsoportok nyáron a könyvtárban
A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár jó kapcsolatot ápol a 

város óvodáival, iskoláival. Az együttműködés keretében a 
könyvtár legfőbb célja az érdeklődés felkeltése a könyvek 
és a könyvtár iránt, a frissülő gyermekkönyvtári állomány 
bemutatása, a könyvek megszerettetése, valamint segít-
ségnyújtás az óvodai és iskolai pedagógiai programokban 
megfogalmazott célok eléréséhez – kiemelten a kisgyerme-
kek olvasóvá neveléséhez. 

2018 májusától a könyvtár játékos foglalkozásokkal várta 
az óvodás és iskolás csoportokat. Hatféle programot állí-
tottunk össze – az életkori sajátosságoknak megfelelően. 
Elképzelésünk szerint az iskolai év végére (május végére, 
június elejére) terveztük a programot, lehetőséget kínálva 
a pedagógusoknak az utolsó napok „túléléséhez”. A prog-

ram iránt azonban akkora 
volt az érdeklődés, hogy a 
foglalkozást szervező és 
lebonyolító kollégánk jú-
lius végéig „szolgálatban 
volt.” Május végétől július 
végéig 20 csoport – közel 
400 gyermek (4-16 évesek) 
és 45 pedagógus látoga-
tott el hozzánk. A foglal-
kozásokat alapvetően 45 
percesre terveztük, de az 
igényeknek megfelelően 
általában 90-120 perces-
re bővültek. Az élmény-
szerzést hangsúlyozó tematikus játékokat nagyon élvezték 
a gyerekek. A kalandos mesefeldolgozások és különböző 
témájú és nehézségű kvízjátékok, csoportos és páros fel-
adatok során a gyerekek megismerkedhettek a könyvtár ál-
lományrészeivel és szolgáltatásaival is.

Természetesen kiemelt szerepet kaptak a könyvek, az olva-
sás. Az életkoronként kiválogatott és bemutatott könyvekbe 
beleolvastak a gyerekek, megismerkedtek a tartalmával, in-
formációt gyűjtöttek belőle, elmondták a véleményüket róla. 
Alkalmanként 50-60 könyvet vehettek kézbe. Bízunk abban, 
hogy ez a program új olvasókat toboroz a könyvtárnak és 
népszerűsíti az olvasást a 6-16 éves korosztály körében.

Csomborné Predács Katalin
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

Biblioterápia Hosszúhetényben 

A Csorba Győző Könyvtár megbízásából 
Csorba-Simon Eszter biblioterapeuta a tava-
lyi tanév során minden hónapban bibilioterá-
piás foglalkozást tartott nyolcadik osztályos 
diákoknak. Az összejöveteleken a pályavá-
lasztásban és a kamaszokat foglalkoztató 
kérdésekben kaptunk segítséget és ezeket a 
témákat irodalmi művek alapján dolgoztuk fel 
a gyerekekkel. A biblioterápia célja a gyerekek 
önismeretének fejlesztése, szorongások oldá-
sa, érzelmeik felvállalása volt. A foglalkozáso-
kon megpróbáltuk a felmerült problémákat 
közösen továbbgondolni. Diákjainkkal együtt, 
minden hónapban  nagyon vártuk Esztert és a 
vele való beszélgetést. Köszönjük önzetlen és 
kiváló munkáját, melynek segítségével érzel-
mileg is fejlődni tudtunk.

Folkmann Judit
Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI
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ÖTLETBÖRZE

Forgatókönyv őszi könyvtári 
foglalkozáshoz óvodásoknak

A foglalkozás célja, hogy az óvodás korú gyermekek 
megismerjék és megszeressék a könyvtárat, mint a 
tanulásra és a szabadidő eltöltésére alkalmas helyet. 

A könyvtár az egyéni látogatások mellett lehetőséget te-
remt csoportos foglalkozások megtartására is.

A foglalkozás megtervezése előtt minden esetben egyeztes-
sük az óvodapedagógusokkal, hogy milyen témához kapcso-
lódjon az adott foglalkozás. Az alábbi játékos feladatok közül a 
csoportnak és a korosztálynak megfelelő mértékben válogas-
sunk.

A ráhangolódáshoz körbeadunk a gyerekeknek egyesével 
egy apró tárgyat. (gesztenye, dió, kislabda… stb.) Akinek a ke-
zében van a tárgy, elmondja a nevét. A lényeg, hogy mindenki 
sorra kerüljön, és ezzel feloldjuk az első megszólalás problémá-
ját. A kört a könyvtáros kezdi. A bemutatkozást lehet nehezíteni, 
pl.: mondd el a neved énekelve/szótagolva/mekegve…stb.

A bemutatkozást követően közösen megbeszéljük, hogy 
mi is az ősz. A gyerekek felsorolnak mindent, ami az őszről 
eszükbe jut. Segítségnek előre összeválogathatunk a témá-
nak megfelelő könyveket, melyeket közben forgathatnak, 
nézegethetik a gyerekek. (sárgulnak a levelek, hűvösebb van, 
szüretelünk… stb.)

Miután mindenki szóhoz jutott, közösen megtanulunk egy 
verset. Először a könyvtáros elmondja, majd együtt hangosan. 
Segédeszközöket érdemes használni, amely megkönnyíti a 
vers memorizálását. Ld oldalt.

A verstanulás után a témába illő mese felolvasása követke-
zik. Pl: Zelk Zoltán: Őszi mese. A mesehallgatás után beszéljük 
meg közösen, miért őszi mese ez a mese. Ki mire emlékszik 
belőle?

Ha szóba kerül, megbeszélhetjük, ki mit tud a költőző ma-
darakról. Szintén érdemes előre könyveket válogatni és közö-
sen megnézegetni őket.

A mese szereplőivel készíthetünk óriás memória játékot, 
amellyel megmozgatjuk a gyerekeket. A memória játéknál 
fontos, hogy mindenki, sorra kerüljön, aki szeretne, és aki for-
dított, az választhatja ki a következő játékost. 

Gyümölcsökről, zöldségekről válogassunk össze színes ké-
peket. Beszéljük meg a termések neveit és közösen szortíroz-
zuk szét a képeket, hogy melyek azok a gyümölcsök, zöld-
ségek, amelyek ősszel teremnek. Aki tud még ősszel termő 
gyümölcsöt, jelentkezéssel bemondhatja.

Egy kis mozgást érdemes becsempészni a foglalkozás me-
netrendjébe, ne ücsörögjenek túl sokáig egy helyben a gyere-
kek. Egy körjátékot a legkisebb könyvtárszobában is meg lehet 
oldani, a lényeg, hogy megmozgassa, felfrissítse a gyerekeket. 
Ha a csoport ismeri a dalt, egyből lehet játszani, ha nem, gyor-
san megtanulható. Pl.:

Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél 

Találtam egy falevelet, 
gesztenyefa levelét. 
Mintha megtaláltam volna 
egy óriás tenyerét. 
 
Ha az arcom elé tartom, 
látom, nagyobb, mint az arcom. 
Ha a fejem fölé teszem, látom, 
nagyobb, mint a fejem. 
 
Hogyha eső cseperegne, 
nem bánnám, hogy csepereg, 
az óriás nappal-éjjel 
óriási tenyerével 
befödné a fejemet.

Csoóri Sándor: Dióbél bácsi

Ki lakik a dióhéjban?
Nem lakhat ott bárki,
Csak Dióbél bácsi.
Ha rácsapsz a dióhéjra
Kinyílik a csontkapuja
És cammogva előmászik
Vén Dióbél bácsi-
Csak a szádat
Tátsd ki!
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Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta,
Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta.

A gyermekek kézfogással körbejárnak. Egy gyermek a kör kö-
zepén áll. Az ének közepén társat választ magának, azzal forog. 
Utána a kör közepére áll, és feltartja a kezét, így a választottak, 
ahogy a kör közepébe kerülnek, növelik a diófát, amíg a kör 
elfogy. A középre állók megfoghatják egymás kezét.

Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró.

Egyvalakinek bekötjük a szemét. Így kell elkapnia a körülötte 
levőkből valakit. Úgy tudjuk segíteni, hogy közben tapsolunk 
és énekeljük a dalocskát. Ha elkapta, helyet cserélnek, vagy 
jelölhetünk új diószedő fogót. Figyeljünk arra, hogy szükség 
esetén biztosítsunk elegendő területet, vagy épp ellenkezőleg, 
szűkítsük a teret.

Miután mindenki kellően elfáradt a körjátékban, levezetés-
nek a témához kapcsolódó találós kérdéseket lehet felolvasni 
a gyerekeknek.

Sünilabda, zöld a színe,
ősszel pottyan le a fűbe.
Benne barna golyó lapul,

nagyot pattan, hogyha gurul.
Mi az? (gesztenye)

Nincsen kezem, nincsen fejem,
Csak palástom, s hosszú nyelem.

Napsütésben itthon hálok,
de ha esik, utcán járok.

Mi az? (esernyő)

Volt ám nekem zöld kabátom,
azt viseltem egész nyáron

Nagyot nőttem pár hét alatt,
a zöld kabát széjjel szakadt.

Mi az? (dió, gesztenye)

Apró szemek összefognak, együtt fürtté alakulnak.
Kipréselve must a neve, kiforrva bor lesz a leve.

Mi az? (szőlő)

A foglalkozás zárásaként készíthetünk a gyerekekkel valami 
apróságot, amit emlékként haza is lehet vinni.

Pl.: gesztenye figura, dióhéj állatkák… stb.

Farkas Fruzsina
Csorba Győző Könyvtár
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A selejtezett könyvek útja

Az állományunk folyamatos megújulásához elengedhetet-
len a rendszeres selejtezés. Ennek egyik előnye, hogy az 
új dokumentumoknak helyet biztosítunk, illetve kikerülnek 

az állományból a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, 
például rossz állapotú dokumentumok, továbbá azok, amelyeket 
az olvasók már nem forgatnak. A selejtezés oka legtöbbször terv-
szerű állományapasztás vagy elhasználódás lehet.

Tervszerű állományapasztás történik akkor, amikor a tartalmi-
lag elavult (bővített, átdolgozott változatban megjelent, vagy 
ismeretanyagában, világnézetében túlhaladott, esetleg meg-
változott adatokat tartalmazó) dokumentumokat kivonjuk az 
állományból. Ha egy dokumentumra időközben megcsappant 
az olvasói igény, akkor fölös példány címén töröljük. Mivel a 

szolgáltatóhelyeknek csak a helytörténeti vonatkozású doku-
mentumokra van megőrzési kötelezettségük, így nincs szükség 
a tartalmilag elavult, vagy már nem keresett dokumentumok 
megtartására.

Természetes elhasználódásról akkor beszélünk, ha már nem 
alkalmas olvasásra a dokumentum, könyvek esetében ez lehet: 
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szakadás, hiányzó oldalak, szétesés. További rongálódás lehet 
például a penész, rágásnyomok, vagy ázás. Ezek selejtezésére 
folyamatosan szükség van, illetve vis major (természeti kataszt-
rófa okozta kár) esetében rögtön az esemény után. A pené-
szes, rovarok által fertőzött könyvek eltávolítása kiemelten fon-
tos, hiszen ezek továbbfertőzik a környezetükben lévő többi 
dokumentumot, és persze a használókra is veszélyesek. 

A selejtezésben a referensek segítik a szolgáltatóhelyeket, 
legtöbbször ez állományellenőrzéssel egybekötve történik, de 
a munkatársak év közben is javaslatot tehetnek a kivonásra. 
A dokumentumok törlésre jelölése a Corvina könyvtári rend-
szerben történik, a törlési jegyzék is itt található a lezárás idő-
pontjáig.

Miután kivontuk az állományból, a dokumentumokat fizika-
ilag is el kell távolítanunk a könyvtárból.  A könyvek további 
útja szempontjából megkülönböztetjük a jobb állapotú, illetve 
az elhasználódott dokumentumokat. A jobb állapotú könyvek 
esetében több lehetőségünk is van: 

(Retro) könyvvásár: A leselejtezett könyvtári könyvek és 
más dokumentumok kiárusítása egy jelképes összegért (50-
100 Ft). Retro könyvvásárt lehet szervezni ünnepi alkalomhoz 
kötve (húsvét, Mikulás vagy karácsony), vagy bármilyen ese-
ményhez, ami a településen történik. De akár állandó kiárusí-
tást is lehet tartani. Ilyen jelenleg Pécsett is működik egy retro 
hangulatban berendezett udvarban, ahol kedvükre válogat-
hatnak a selejtezett könyvek közül a könyvszerető emberek.

Könyvcsere: A látogatók saját könyveiket cserélhetik el a 
könyvcsere állományában megtalálható könyvekre, egy da-
rabot egy darabért. Ezáltal a csere közösségi élménnyé válik, 
egyrészt mások könyvei közül válogathatunk, adott esetben 
az előző tulajdonos még tud is mesélni az adott könyvről, de 
a könyvtári állományból kikerült darabok is izgalmas frissülést 
jelentenek. Az, hogy egy településen valami nem keltett na-

gyobb érdeklődést, nem jelenti azt, hogy valaki valahol nem 
vágyik rá titkon. Az sem utolsó szempont, hogy így ingye-
nesen lehet saját példányhoz jutni, ha valaki szereti otthon a 
polcon őrizni a kedvenceit.

Könyves buszmegálló: a leselejtezett könyveket, folyóira-
tokat a buszmegállókban kialakított polcokra helyezzük, ahol 
az utasok szabadon válogathatnak, magukkal vihetik a doku-
mentumokat az útra és a buszon töltött idő alatt olvasgathat-
nak. Ez a kezdeményezés már működik Baranya megyében 
Pogány településen „Busz-tár” néven, de országosan is ismert 
például a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfaluban.

A rossz állapotú könyveket legcélszerűbb megsemmisíteni, 
ezért az önkormányzatoknak hulladékként kell kezelniük, és 
eszerint eljárni. Lakossági célra a megye több pontján (a rész-
letes lista itt található: http://new.delkom.hu/videki-hulladekud-
var-nyitvatartas/) rendelkezésre állnak hulladékudvarok. 

Kreatív felhasználás (csak szakadt könyvek és hiány-
zó lapok esetében!)

A leselejtezett dokumentumok kreatív újrahasznosítása úgy 
is történhet, hogy dísztárgyakat vagy ajándéktárgyakat készí-
tünk belőlük. A képen látható asztali díszek Mázán készültek. 
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

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 Ragoncsa-Bódis Anikó ragoncsabodisaniko@gmail.com +3672/475-663

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

Siklósi Ellátási Térség Kiss Adrienn kiss.adrienn1985@googlemail.com +3672/579 -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 Kárpáti Szlávna karpati.szlavna@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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

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 / 28015


