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„Csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, legyen az a 
közösség család, nemzet vagy ország. Az egymás iránt való türelem és megértés 

a társadalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az elfogultság miatt, ott 
minden összeomlik.” 

Wass Albert 

 
Főbb eseményeink, egyéb művelődési házzal kapcsolatos 

tevékenységek hónapokra bontva: 
 
Január: 
 
- Tanfolyam Alapkompetencia képzés 
Művelődési házban 4 hónapon keresztül folyt a képzés. 
- Lovasoknak KRESZ tanfolyam 
Kéthelyi lovakkal foglalkozó lakosok kérésére lehetőséget biztosítottunk a tanfolyamhoz. 
Marcaliból kijáró oktató felkérése által, törvényben előírtak szerint a lovas kocsira szükséges 
jogosítványt a kéthelyi lovasok helyben megszerezhették.  
- Forralt Boros Délután                                                                                                        
„AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS!”Forralt borfőző nótás délutánt szerveztünk. 4-5 csapat is 
megosztotta forralt bora illatát-zamatát másokkal. Természetesen a zsíros kenyér és a forró tea 
sem hiányozhatott. A kellemes hangulatról az Asszonykórus illetve a Dalárda gondoskodott. 
Majd a nótás délutánt Máthé Zsolt műsora tetőzte.  
- Betlehem szétszedése 
- Nyitott Klub 
- Vöröskeresztes Bál 
- 2013.évi Beszámoló 
 

Február: 
 
- Iskolai Farsang 
- Óvodai Farsang 
- Idősek Otthona Farsang 
- Nyitott Klub 
- Boszorkányok Éjszakája                                                                                                                       
Az idén is nagy érdeklődés övezte a boszorkány bált. Közel 100 hölgy öltött jelmezt, és 
kerekített fergeteges hangulatot. A zsűri ismételten díjazta a legötletesebb jelmezeket a 
legszebbtől-a legcsúnyábbig terjedtek a kategóriák.                                                                          
- Statisztika leadása                                                                                                                   
- Egyéb Gyűlések összejövetelek Civil szervezetek részéről 

 

 

 

 



Március:  
 

  - Sakkverseny 
Nyílt Sakkverseny, Horváth József sakkoktató szervezte meg a már hagyományosnak 
mondható kéthelyi Sakk Kupát. Első osztálytól- középiskolás korig, illetve felnőtt mezőnyben 
lehetett indulni. A gyerekek lelkesedése, verseny kedve az idén sem maradt el.                          
A hazaiak kiváló sikereket értek el! 
- Pályázat Falunapra 
- Nyitott klub 
- „Te Szedd” Országos szemétszedési akcióba regisztráció 
- Március 15. (Ünnepi megemlékezés)      
Polgármester ünnepi beszédét követően, Palotás Ági és Csorba Tamás önálló ünnepi műsorát 
kísérhettük figyelemmel. Közreműködésük által méltó kép tudtunk megemlékezni nemzeti 
ünnepünkről.                                                                                                                                      
 

Április:  
 
- Húsvéti vásár                                                                                                                    
Elsősorban próbáljuk a helyi termelőket, kézműveseket, alkotókat megkeresni, akik 
termékeiket eladásra kínálják, de emellett jó érzéssel tölti el őket, hogy az általuk készített 
dolgokat másoknak is megmutatják és az alkotás örömét, megosztják az érdeklődőkkel. 
Kézműves kuckóban a gyerekekkel tojást írókáztunk, festettünk és más egyéb tojásdíszítéssel 
kapcsolatos technikákat próbáltunk ki.                                                                                   
Imre Sándor Szeretetszínház bemutatta: Az elveszett csodatojás című interaktív előadást, 
melyet nagy érdeklődés fogadott. 
- Kezesfai Találkozó Sajnálatos módon a rossz idő miatt elmaradt. 
- Tóth Icó /Minden anyuka meggyógyul/ 
Nagyon bensőséges könyvbemutatónak lehettünk részesei. Az írónő saját tapasztalatait 
osztotta meg a méhnyakrák betegségével kapcsolatosan. Megélt és átélt küzdelmeibe, 
élethelyzeteibe avatta be a jelenlévőket. Megható, elgondolkodtató, tanulságos, ezekkel a 
szavakkal tudnám röviden megfogalmazni a közös délután történéseit. 
 
 

Május: 
 
- Nova Racsa                                                                                                                                                                           
Polgármester úr kérésére csatlakoztam a testvérfalui kapcsolat kiépítésének szándékával 
történő utazáshoz. Az Országos Magyar-Horváth Baráti Társaság Alelnöke Csúcs Tibor Úr 
segédletével indultunk útnak. Alelnök Úr elhivatottsága, az ottani emberek iránti tisztelete, 
már az odautazáskor egyértelművé vált. Történeteivel, legendáival kíváncsivá és egyre 
érdeklődőbbé tett bennünket. Szívéjes fogadtatások sorozata után Polgármesterrel, 
Alpolgármesterrel, az ott élő emberekkel való találkozások mély emberségről, 
egyszerűségben rejlő tisztaságról tanúskodtak. Barátságuk, elfogadásuk, az-az elv, ami 
alapján működnek: - „Mindenki egyformán Isten teremtménye rangtól, hittől, társadalmi 
rétegtől függetlenül.” tiszteletre méltó. Az életet belülről élik meg, s nem a külsőségekben 
keresik a boldogságot, sem a boldogulást. Különböző programokba vettünk részt, illetve 
betekintést kaptunk a falu társadalmi, történelmi, kulturális életéből.                                                                                 



Falunapunkon való részvételükkor remélem, hogy méltóképpen viszonozni tudtuk azt a 
vendégszeretetet, amibe minket részesítettek. 
- Asszonykórus 20 éves évfordulója /Kórustalálkozó/ 
Azt gondolom nem mindennapi esemény ez egy falu életében, főleg azért, mert nagy ritkaság 
ennyi éves aktív fennmaradás bármilyen tekintetben. Olyasfajta aktív tevékenység, aminek 
színvonala az évek alatt egy kicsit sem vesztett erejéből, lendületéből. Példaértékű, minden 
tiszteletet, köszönet az „Övüké”!                                                                                     
- Ejtőernyős Megemlékezés                                                                                                      
Szentmisét követően megemlékezésre került sor a kéthelyi temetőben.  
II. világháborúban Kéthelyen elhunyt Ejtőernyős katonákról emlékeztünk 100 éves évforduló 
alkalmából. 
- Szociális Szolgáltató Központ Anyák-napi ünnepsége                                                                  
- „TeSzedd” Országos szemétszedési nap.                                                                   
ÖNKÉNTESEN, A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT Országos Mozgalom. Csatlakoztunk a 
programhoz, találkozási pontot hoztunk létre, hogy részt vehessünk a mozgalomban és 
tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért! 
- Falunapi Programok szervezése 
 

Június: 
 
- Művészeti Bemutató Iskola 
- Falunapi Horgászverseny 
- Pünkösdi FALUNAP                                                                                                            
Pünkösdi Falunap megrendezésére került sor Kéthelyen. 
Kettő nyertes pályázat programjai is színesítették a rendezvényt. A Magor Magyar 
Hagyományőrző Egyesület Népi Játékok pályázatán a teljes szolgáltatási árnak csak 20%-át 
kellett fizetni, illetve az Őszinte Mosoly Közalapítvány által kiírt pályázaton a Napsugár 
Együttes, és az Éliás JR., True Smile Jam Band élő koncertjét nyertük el. Ezen nap mérvadója 
minden mellett legfőképpen az Asszonykórus, Óvoda fellépése, illetve az Általános Iskola 
Művészeti bemutatója. Az önkormányzati támogatásáért cserébe, évről évre megajándékozzák 
a falut tudássukkal, műsoruk szépségével, szeretetével. Az óvoda, iskola által kiállított rajzok, 
gyönyörű alkotások is a precíz és gondos munka eredményei. Az idei évben pedig nemcsak 
bennünket, hanem horvátországi Nova Racsa testvérfaluból érkező 53 fős delegációt is 
lenyűgözték színvonalas bemutatkozásaikkal. Majd a délután folyamán nemcsak a helyi 
fellépők műsoraiba lelhették örömüket, hanem ők is készültek csoportjukkal, és 
hagyományőrző műsoruk által betekintést kaphattunk népi kultúrájukba. Az összefogásból 
szerencsére helyi szinten sem volt probléma, községünkbe működő Egyesületek / Kéthelyért, 
Sport, Tűzoltó, Polgárőr (alakulás alatt)/ és egyéb szervezetek, magánemberek, Szociális 
Szolgáltató Központ által a falu apraja- nagyja megvendégelésre került, különböző változatos 
ételekből. A főzés közben színpadi fellépők / Leslie Night zenekar, illetve Dankó Szilvia 
énekesnő/ fokozták a jó hangulatot. Gyerekek a népi játékokat, mind az ügyességi, mind a 
logikai játékok teljes tárházát este fél 8-ig próbálgathatták kedvükre. Köszönettel tartozunk a 
segítségért a somogyszentpáli gyerekek utaztatásában a balatonújlaki polgármester 
asszonynak. Azt gondolom, hogy tartalmas Falunapot tudhatunk magunkénak, mert az idei 
évben helyi szinten aktivizálódtak a tenni akarás, összefogás, önzetlen adás, erői. Ezen erők 
által több mindenkinek vált fontossá, hogy más-más színt vigyen bele egy kerek egészbe, s 
ettől vált ilyen sokszínű kellemes, barátságos hangulatúvá a falunk napja. Köszönet 
mindenkinek, aki bármilyen részt is vállalt, vagy csak érdeklődésével megtisztelt bennünket. 
 
 



- Joo Tamás Mesemondó                                                                                                             
VIOLIN KIRÁLY ÉS HANGA KIRÁLYKISASSZONY című zenés mesejátékon vehettek 
részt óvódások, iskolások egyaránt. Az interaktív mesejátékon különböző hangszerekkel 
ismerkedhettek meg: koboz, tekerő, citera, furulya, tramburin, csőbot. 

 
Július: 
 
- Festészet Tábor 
„LEGYÉL TE IS FESTŐMŰVÉSZ!”Vizuális Művészeti délelőttöket szerveztünk,                                        
Kovács Mária Festőművésszel. Az öt részvételi napot ingyenesre hirdettük, illetve 0-100 éves 
korig határoztuk meg a kórhatárt. 
- Sakk kedvelők délelőttje 
Négy alkalommal vehették igénybe a sakkot kedvelők az ingyenes sakkoktatási délelőttöket. 
  
- Utcák közti foci, illetve a Bartis tanyán lévő /Egyesületek napja/ Egyesületi, Alapítványi  
illetve Civil összefogással valósultak meg. 
 

Augusztus: 
 
- Mozi matiné 
Délelőttönként mozi matinét, projektoros vetítést tartottunk. „Ifjúsági és mesefilmek minden 
korosztály számára!” címszó alatt.                                                                                         
Filmek:  
-Szeleburdi vakáció/1987/ 
-Magyar Népmesék 1. 
-A világ legrosszabb gyereke/1987/ 
-Magyar Népmesék 2. 
-Hahó Öcsi/1971/ 
-Hahó tenger/1972/ 
- Szent István Napi Nóta Est /Augusztus 20./ 
Szent István napi ünnepi estet polgármester úr ünnepi beszéde nyitotta meg.                       
Este folytatásaként a Royal Dance-Sings lépett színpadra. 
Kitűnő énekesek műsorunk első felében a musiceleken keresztül történelmi utazásra 
kalauzoltak el bennünket. Ezt követően viszont ízelítőt kaptunk az operett dalok felemelő, 
vidám hangulatából. 
- Osztálytalálkozónak adtunk helyet, 3 alkalommal is. 

 

Szeptember:  

 

- Kyara Kiállítás                                                                                                                        
Úgy vélem földünkön vannak nem megmagyarázható jelenségek, amelyeket nem kell, nem 
is szabad megmagyaráznunk. Mihelyt számot akarunk adni róluk, eltűnik nyilvánvaló létük 
értelme. Ilyen jelenség a művészet is. Néha jobban értjük a képeket, mint önmagunkat, mert 
saját lényünk titkait világítják meg; de ha meg kellene magyaráznunk őket és elmondanunk, 
mit is szeretünk rajtuk lényegüket, vesztenék. Amikor jelen tárlatunkban gyönyörködünk 
akkor érezzük igazán, milyen mély titok a művészet. 

  



Az én szavaim sem fogják tudni megoldani a titkot, csak arról szólhatok, hogy számomra 
ezek az alkotások rávilágítanak Kiara tehetségére. Sokféle elsajátított és megtanult technika, 
illetve sok önmagából merítő önállóság jellemzi művészetét! Mint látjuk többféle művészeti 
ágban is kipróbálta magát, mind festészetben, ahol az állatvilág és a misztikum egyaránt 
megjelenik, mély lelkiséggel ötvözve. Portré tárlata tanúskodik finom grafikai technikájáról, 
melyet tökéletességre fejlesztette. Fotóiból árad a természetben rejlő apró szépségek 
szeretete.                                                                                                                                             
- Közvilágítás átadó ünnepség                                                                                     
Energiatakarékos közvilágítás, korszerűsítés létrejöttének átadó ünnepsége, mely Kéthely 
Község Önkormányzatának udvarán valósult meg. Beszédet mondott: Kéthely Község 
Polgármestere, illetve Jakó Gergely a Somogy Megyei Önkormányzat Alelnöke.                           
A rendezvényen közreműködött a Megarox Társulat.                                                                           
– Imre Sándor Szeretetszínház próbái. Baptista gyülekezet megalakulása. 

 
Október: 
 
- Szüreti felvonulás                                                                                                                                              
Az idei évben kézművesek, vásárosok meghívásával, és egyéb segítségnyújtással járultunk 
hozzá a szüreti programokhoz. Az iskolában meghirdetett szüreti hagyományokkal, 
szokásokkal kapcsolatos képkészítő versenyen minden osztály indult. 80x50-es falapra 
tetszőleges technikával lehetett alkotásokat létrehozni. Jutalmazás sem maradt el! 
Ajándékutalványban részesültek az osztályok, illetve a nagycsoportos óvodások, melynek 
összegét a Samu papírboltban vásárolhatták le. 
- Rovástábla avatás 
Rovásírás történetéről, emlékeiről való beszélgetés. 
Egy csöppnyi betekintést nyújtottam magába a rovás betűk világába, és a bennük rejlő mély 
szellemiségbe. Szó szerint egy kicsit, hisz órák, napok is kevesek a megismerésére,,sőt amikor 
már valaki hónapokat, éveket, és olyan is van, aki egy életet tölt a kutatásával, 
tanulmányozásával még ő is egyre jobban azt érzi, hogy egyre kevesebbet tud róla. Egy 
kimeríthetetlen kulturkincs, nincs méltó helyen nemzeti öntudatunkban. Így van ez nemcsak a 
rovással, de a magyar őstörténet egészével. Az, hogy nincs teljesen veszendőbe nagy kincs, 
hisz egyre több iskola vezeti be kiegészítő tananyagként, könyvek, füzetek jelennek meg 
segédeszközként, rovásírás körök, egyesületek alakultak, alakulnak, országos, nemzetközi 
versenyeket szerveznek. Rovásírás egy „szimbólumvilágból" jött létre, igazi alkotómunka, 
mely ráadásul remekül fejleszti a kreativitást is. Benne rejtőzik faragványunkban, 
hímzéseinkben, díszítő motívumainkban. Belső törvényei szigorúak, de tág teret engednek a 
rovó képzeletének, s ha ezeket, a szabályokat nem hágjuk át, a legbonyolultabb ligatúrákat is 
bárki, aki jártas a rovásban, el tudja olvasni.  
Máté-Törék Gyula testőrparancsnok 1942-es leveléből szeretnék pár sort idézni: 
„A rovásírós gyakorlati életrekeltésével, megújhodásával, újjászületésével, feltámasztásával 
is szélesölelésűen, mondhatnám: mindent felölelően foglalkoznunk kell! Minden nemzet 
legnagyobb értékmérője, a nagyvilágban, őseredeti nemzeti műveltsége! Kimondhatatlanul 
különös és továbbra tűrhetetlen, hogy csak az ősmagyarrovásunk tegyen száműzve 
iskolánkban, a magyar szellem, a magyar lélek és a magyar nemzeti öntudat elől!  
Az előadást követően rovásírásos helységnév-táblák kihelyezésére került sor Kéthely 
Községben. 
 
 



- Ünnepi műsor: „Emlékezzünk együtt!” 1956-os Forradalom, és Szabadságharc Hőseire!                                                                                                                 
Polgármester Úr történelmi áttekintő beszédet mondott. Műsor folytatásaként ünnepi verseket 
szavaltak Kéthely Község Óvódásai, illetve Általános Iskolás tanulói. Megemlékező 
műsorunk zárásaként az Imre Sándor Szeretetszínház TÖRÖTTSZÁRNYÚ MADÁR című 
előadását tekinthettük meg. Szívszorító, elgondolkoztató, megható talán ezekkel, a 
címszavakkal tudnám jellemezni a magas szintű előadást. A műsorok után mécsesgyújtásra 
került sor a Hősök Emlékműveinél! 
- Szüneteljünk együtt!                                                                                                    
Tökfaragásra, illetve őszi dekorációkészítésre került sor. Nagyon ötletes, egyedi dolgok 
készültek ezen a kellemes hangulatú őszi délutánon. Köszönet Pandur Imrének és Családjának 
a faragáshoz szükséges tökök felajánlásáért. Nagy szeretettel fogadták gyerekek- felnőttek 
kezdeményezésünket egyaránt. Természetes alapanyagokat nagyrészt begyűjtöttük, és egyéb 
kiegészítőket, és eszközöket, sőt kezdeti ötleteket is biztosítottunk a közös munkához.   
- Szociális Szolgáltató Központ Idősek Világnapja 
 

 November: 
 
- Előadás: az I.világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 
Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület: „19-esek voltunk hát ki kellett bírnunk!”     
/ Varga József mesztegnyői főhadnagy első világháborús naplója/címmel, legújabb kötetének 
bemutatására került sor a kéthelyi művelődési házban.                                                                      
A könyv ajánlásában közreműködött: Kiss Kálmán, Szaka Zsolt, Pintér József 
- Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja 
Szimulátoron keresztül bárki irányíthatta az atomerőművet, láthatta, hogyan drágulna az áram, 
és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű; 
Megnézhettük a filműket az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról; Interaktív 
kiállításon megismerkedhettünk a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede 
biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar 
villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval. Iskolánk felső tagozatos tanulói 
osztályonként, időpont beosztással vehettek részt a programban. Emellett bárki 
csatlakozhatott, és betekintést nyerhetett az atomerőmű életébe. 
- Adventi készülődés 
Hagyományosan minden évben meghirdetjük a közös munkálkodást, amit már előszeretettel 
várnak. Évről évre mindig bővülünk kreatív, alkotni vágyó részvevőkkel. Mindenki 
elkészíthette saját Adventi koszorúját.  Közös munka és a beszélgetések jó alapot adtak az 
ünnep várásra, illetve az ünnepekre való ráhangolódásra. A foglalkozáshoz szükséges 
alapanyagok nagy részét megszedjük, begyűjtjük. Díszítő dolgokat megvesszük, és a 
szükséges eszközöket biztosítjuk.  
- Dózsa György halálának 500. évfordulójára emléktábla avatás 
Dózsa György halálának illetve az 1514-es parasztfelkelés 500. évfordulójának 
megemlékezésének, emléktábla avatásának bevezető beszédének részlete:                                                       
A középkori Magyarország legnagyobb parasztmozgalmának, vezetője és hadvezére volt,  ki 
számos nagy művészünket megihlette az évszázadok során: csak néhányat említenék közülük: 
Drámaíróként Illyés Gyulát, Hevesi Sándort, Székely Jánost, Regényíróként Eötvös Józsefet. 
Erkel Ferenc Operát, Csoóri illetve  Sára Sándor filmet készített. Köztéri szobra van 
Budapesten, Dálnokon, Apátfalván, Kalocsán. Szervátiusz Tibor vasba öntötte, Derkovits 
Gyula fába faragta. Irodalmi területről Féji Gézát és Nemeskürty István említeném meg.  
Érdekességképpen, biztos sokan emlékeznek még, hogy a régi 20 ft-os bankjegyen Dózsa 
György portréja volt látható.                                                                                                               



A parasztháború természetesen mindenkiben mély nyomott hagyott. A történésekről, 
eseményekről, kegyetlenkedésekről megosztottak a mai napig a vélemények. Az utókornak 
viszont úgy vélem nem tiszte megítélni az elmúlt fél évezred során sok indulatot és vitát 
kiváltó Dózsa személyét és tetteit. Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus sem teszi, aki 
nagyszabású dramatikus táncjátékkal emlékezik a híres Dózsa György, halálának 500. 
évfordulójára. Közreműködnek a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosai és zenekara, a 
Vasas Művészegyüttes, valamint Ghymes együttes, aki a tánckrónika zeneszerzője és 
dalszövegírója. Székely Dózsa György címmel látványos és magával ragadó táncjátékot 
álmodtak színpadra, a történelmi forrásokon alapuló táncjátékban elsősorban a szerelmes 
férfit, a mélyen vallásos katonát és a vívódó embert igyekeznek bemutatni.                                                                            
„Dózsa György történelmünk talán egyik legtragikusabb sorsú lázadója, aki éppen 500 évvel 
ezelőtt égette lelkünkbe jelképpé magasztosult tüzes trónját. 
 

December: 
 
- Előadás:                                                                                                                            
Kisvakond /nagyméretű bábokkal, élő szereplővel/ című mesejátékon vehettek részt a kéthelyi 
általános iskola alsó tagozatos tanulói, illetve az óvoda nagycsoportosai. A sok- sok humorral 
tűzdelt előadást nagy örömmel, jókedvvel fogadták. Kellemes gyerekkacajtól visszhangzott a 
kultúrház. 
- Luca napi vásár 
Hagyományosnak mondható Luca- napi vásárt ismételten várták már, gyerekek- felnőttek 
egyaránt. Főként helyi kézműves termékek, portékák kerültek "terítékre" az idei évben is.  
Szebbnél- szebb kézzel készített ajándéktárgyak láttán pillanatok alatt kellemes karácsonyi 
hangulat varázsolódott. Gyerekek gyertyát meríthettek, és karácsonyfadíszeket festegethettek 
különböző technikákkal, illetve képeslapot készíthettek. 
- Iskola Karácsonyi Műsora 
- Falu Karácsony  
Nagy Karácsonyi Ünnepségünkön az idei évben is községünk közösségei léptek színpadra, és 
szívből jövő előadásaikkal ajándékozták meg az egybegyűlteket. Elsőként Németh József 
Atya Ünnepekhez fűződő gondolatait osztotta meg velünk, majd kéthelyi Asszonykórus 
karácsonyi énekeivel kezdődött az ünnepi műsor. Folytatásként Kéthelyi Értelmi 
Fogyatékosok Otthona Dominó Kórusának versekkel színesített karácsonyi összeállítását 
hallhattuk. Műsorunk zárásaként a kéthelyi általános iskola 4. osztályos tanulóinak karácsonyi 
műsorát láthattuk. Érzésekkel, értékekkel telített estét tölthettünk el közösen. Köszönet érte 
minden résztvevőnek, felkészítőnek és segítőnek.                                                                        
Karácsonyi ünnepség után, a Harmath Pincészet, és a Szabó Bormanufaktúra felajánlása által 
a Képviselőtestület tagjai forralt borral kínálták meg az egybegyűlteket, illetve zsíros 
kenyérrel. A kéthelyi óvoda dolgozói pedig finom punccsal kedveskedtek. 
- Házi Sakkverseny 
Karácsonyi Sakkverseny került megrendezésre a kéthelyi sakkozós gyerekeknek Horváth 
József sakkoktató jóvoltából. Különböző értékes kupák, érmek, ajándékok vártak méltó 
gazdára.  
- Bűnmegelőzési Előadás 
Balatonkeresztúri Rendőrőrs, illetve a Marcali Rendőrkapitányság közreműködésével 
Bűnmegelőzési előadást tartott a művelődési házban.  
- Nyitott klub 
 
 
 



Egyéb Tevékenységek: 
 
-Sakkszakkör hétköznap illetve hétvégente. 
-Kórus próba péntekenként. 
-Szeretet Hitgyülekezeti összejövetelek hétfőnként. 
-Szerdánként a Falugazdász tart fogadóórát. 
-Egyéb gyűlésekhez, összejövetelekhez, fórumokhoz biztosítottunk helyet, lehetőséget. 
-Fiatalok többször vették igénybe nyári szünet alkalmával a termet számítógépezés, illetve 
zenehallgatás céljából. 
-Véradás évente kétszer szerveződik. 
-Iskola, illetve az óvoda Farsangi, Karácsonyi illetve művészeti bemutatók, próbák alkalmával 
egyaránt igénybe vette a színháztermet.  
-Tanfolyamok indításához helyet adtunk.                                                                                                
-Helyet biztosítunk osztálytalálkozók, összejövetelek céljából. 
-Délelőtti, illetve a késő délutáni órákban, szép számban bérlik ki a termet különböző 
termékek forgalmazásához, bemutatókhoz. 
 
 

Záró gondolatok: 

A Művelődési Ház a lakosság minden rétegének művelődését, szabadidejének hasznos 
eltöltését szolgálja. A társasági élet kulturális feltételeit hivatott biztosítani.                                

Kultúra közvetítő és közösségszervező intézményként legfontosabb célja és feladata, hogy a 
közösségi értékek gyűjtőhelyeként kulturális kezdeményezések befogadásának és 

gondozásának helyszíneként és szakmai műhelyként fogalmazza meg a helyi társadalomban 
betölthető szerepét. Próbálok minden szinten lehetőséget biztosítani a művelődésre, és a 

kultúrház adta adottságok kihasználására, közösségi kezdeményezéseket támogatva! 

Szükségesnek tartom az Önkormányzattal karöltve a lakosság közművelődési igényei 
kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítását. A nemzeti, helyi ünnepeink méltó szintű 

megrendezését. A munkanélküliség csökkentésére felnőttképzési lehetőségek biztosítását.             
A civil szervezetek közművelődési munkájának segítését,a kultúra sajátos 

eszközrendszerével. 
 

Köszönöm az önkormányzat, illetve a képviselő testület, mint költségvetési, mint a 
művelődési ház tevékenységeihez való hozzáállást, segítségnyújtást! 

Köszönöm a falu lakosságának, civil szervezeteinek, hogy részvételükkel, igényükkel, erőt, 
lendületet adnak a kulturális élet lehetőségére, közösségben átélt eseményekre az által, hogy 

részvételükkel, érdeklődésükkel megtisztelnek bennünket. 
 
 

 
Tisztelettel: Peti Gréta 

 
Kéthely, 2015.01.23. 
 
 
 

 



 

 

 

 

Beszámoló a Községi Könyvtár 

2014.évi munkájáról 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

Kovács Lajosné 

könyvtáros 

 

„ A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem 
a mindennapi élet szerves része.”       /Spiró György/ 

 



 

Tisztelt Polgármester Ùr ! Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 Visszatekintve a 2014-es évre és annak könyvtári megvalósításaira nyugodtabb évről számolhatok be, mint 
az előző két év. Hiszen túl voltunk már a felújítást követő visszaköltöztetés nehézségein, a könyvek 
visszakerültek a könyvtári szakrendnek megfelelő helyükre, a megyei szakreferens útmutatásai alapján 
elvégeztünk egy jelentős állomány apasztást is, 2014-ben a dokumentumok számítógépes adatfelvitelét 
pedig tovább folytattuk. 

A könyvtár bemutatása 

A Kéthelyi Községi Könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, és mint ilyen, 
megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzatot betartja. 

A nyilvános könyvtári alapfeladatokat az 1997.évi CXL. törvény 55.§ (1) és 65. § (2) bekezdése rögzíti. 
Könyvtárunk a törvényben előírt alapkövetelményeknek megfelel, az ott rögzített feladatokat teljesíti. 
Vagyis: 

• mindenki által használható 
• könyvtári szakembert alkalmaz 

• rendelkezik kizárólag könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel 
• Rendszeresen, a használók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva 
• alapszolgáltatásai ingyenesek 

• statisztikai adatokat szolgáltat 
• gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, megőrzi és az olvasók rendelkezésére 

bocsátja. 

A Községi Könyvtár kedvező helyen, a faluközpontban található, a Művelődési Házzal egy épületben, de 
önálló intézményként működik.  
Külső megjelenésében változás az elmúlt évben nem történt.  
A könyvtár megközelítése továbbra is nehézséget jelent a mozgáskorlátozott, az idős és kisgyermekes 
könyvtárlátogatók számára. Kerékpárral, babakocsival és kerekesszékkel körülményes a könyvtárhoz eljutni. 
Évek óta fennálló olvasói kérés a könyvtárba történő akadálymentes bejutás megoldása. Bízunk abban, hogy 
a falu vezetése rövid időn belül erre a problémára is talál megoldást. 
A belső kölcsönző teret a szépen felújított parketta, az új szőnyegek, a sok szép virág és zöld növény teszi 
barátságos, kellemes hangulatúvá. A könyvek szabadpolcos elrendezésekor ügyeltünk a különböző 
szakterületek jól látható elkülönítésére /kézikönyvek, felnőtt szépirodalom, - szakkönyvek, mesék, ifjúsági 
könyvek, gyermek ismeretterjesztő könyvek/, ezzel megkönnyítve az olvasók részére a tájékozódást, 
böngészést.  

Az internetezők részére a bejárat közelében Infó-pontot alakítottunk ki, így a számítógépet és internetet 
használók nem zavarják a könyvet kereső olvasókat, és a könyvtár rendjét sem.  
Jelenleg 3 könyvtári számítógép áll az olvasók rendelkezésére, 1 számítógép és 1 laptop a könyvtári munkák 
elvégzését segíti. Valamennyi gépen van internet hozzáférés, továbbá lehetőség van vezeték nélküli (WIFI) 
internetezésre, saját laptop használatára is a könyvtárban. 
 A számítógépek használata és az internetezés ingyenes valamennyi könyvtárlátogató részére.  



A közelmúlt sikeres pályázata által vásárolt nagyteljesítményű, korszerű multifunkciós berendezéssel a 
szolgáltatások köre tovább bővült a könyvtárban. 2013 óta fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre 
kedvező térítési díj ellenében lehetőséget nyújtunk bárki részére a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 

 

A könyvtár heti 24 órában, az olvasók kérését figyelembe véve délelőtt is, és hosszabb délutáni valamint 
szombati nyitva tartással működik. 

Hétfő: 8-12óra és 14-18óra 

Kedd: Szünnap 

Szerda: 13-17 óra 

Csütörtök:  8-10 óra és 14-18 óra 

Péntek:14 -18 óra 

Szombat:8-10 óra 

 A községi könyvtár tavaly óta ismét elérhető telefonon / 339-019 /is. Az olvasók gyakran telefonon kérnek 
információt szolgáltatásainkról, könyveinkről.  

A könyvtár feladatai és szolgáltatásai 

1) Könyvtárszakmai feladatok: 

• gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: fejlesztés, feltárás, őrzés, gondozás és rendelkezésre 
bocsátás 

• tájékoztatás 

• helyben használat biztosítása 
• kölcsönzés 

• számítógépes informatikai szolgáltatások 
• más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása  

 Napjainkban a könyvtárosok előtt álló legfontosabb feladat a partnerközpontú könyvtár kialakítása, 
fejlesztése. Csak az a könyvtár fontos az olvasóknak, amelyikben látják és érzik, hogy értük – az olvasóért - 
van.  Ezért a könyvtár gyűjteményének alakítását mi is az olvasói igényeket figyelembe véve építjük, a 
rendelkezésre álló könyvbeszerzési keretből, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a kultúra ma már nem 
kizárólag a művelődést, hanem az életben való eligazodást is jelenti. Könyvtárunkat is felkeresik 
tanácstalan, hivatali ügyek intézésében gyakorlatlan vagy eligazodni nem tudó emberek. Segítséget kérnek 
önéletrajz megírásánál, elektronikus felvételi jelentkezés intézésében, szövegszerkesztésben, 
információkeresésben, de egyre több felnőtt önállóan is használja a számítógépet munkakeresésre, 
nyomtatásra, tájékozódásra különböző pályázatokról, álláslehetőségegről. Az olvasók között is van, aki 
segítséget kér a könyvek kiválasztásához, de van, aki önállóan választ a polcokról. 

2) Könyvtári szolgáltatások 

Beiratkozás nélkül igény bevehető szolgáltatásaink: 
• egyéni vagy csoportos könyvtárlátogatás 

•  a könyvtár állományának helyben használata (újságok, könyvek olvasása)  
• állományfeltáró eszközök (katalógus) használata 



• információkérés a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól (személyesen vagy telefonon) 
• számítógépek és internet használata 

• közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, felvételi jelentkezés, továbbtanulási, pályázati 
lehetőségek, önéletrajz feltöltése, munkahelykeresés, jelentkezés, elektronikus ügyintézés stb. 

• társasjátékok, rajzolás, kötetlen beszélgetés a barátokkal, ismerősökkel (gyerekek és idősek gyakran 
ezért jönnek be a könyvtárba) 

• gyerekfoglalkozások egy-egy ünnep előtt (karácsony, húsvét) 

• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (térítési díj ellenében) 
• könyvtári rendezvényeken való részvétel 
• A hímző szakkör évek óta a könyvtárban tarja foglalkozásait, hétfőnként 17 órai kezdettel. 

A könyvtárba történő beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

• kölcsönzés (könyvek, folyóiratok) 
• könyvtárközi kölcsönzés (könyvtárunkból hiányzó könyveket, cikkmásolatokat az ODR (Országos 

Dokumentum ellátási Rendszer) igénybevételével az ország bármely könyvtárából meg tudjuk kérni 
az olvasók kérésére, térítési díjmentesen) 

• könyvek házhoz szállítása idős vagy nehezen mozgó olvasók részére  
• kézikönyvtár használata 

Alapszolgáltatásaink és a beiratkozás is ingyenes. 

A könyvtár ma már nem csak a könyvek gyűjtőhelye, ahol könyveket kölcsönözhetünk. A könyvtár 
szolgáltatásai egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint is 
változnak, bővülnek, amit a fenti felsorolás is tükröz.   
Könyvtárosként mindig kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a lehetőségeinkhez mérten, a mi 
könyvtárunk is ugyanolyan szintű szolgáltatást tudjon nyújtani az olvasóinak, mint a városi könyvtárak.  
Az Országos Dokumentum ellátási Rendszer (ODR) a könyvtárközi kölcsönzés kiterjesztése az egész 
országra. 2010 óta a Kéthelyi Községi Könyvtár is tagja, mint kérő könyvtár, az ODR-nek. Ez a szolgáltatás 
a legnagyobb lépés volt a könyvtári olvasók közti esélyegyenlőség megteremtéséhez.  

„ Aki egy könyvtárba beiratkozik, az összes többinek tagja lesz”. 
A felnőtt lakosság körében nálunk is egyre népszerűbb ez a szolgáltatás. Elsősorban a közeli városi 
könyvtárakból (Marcali, Keszthely) kérjük meg a nálunk hiányzó könyveket, könyvtárközi kölcsönzés 
keretében, de szükség esetén az ország bármely nagy könyvtárából tudunk dokumentumokat, cikk 
másolatokat kérni. Az ODR szolgáltatás ingyenes az olvasók számára. 
 

A könyvtár személyi ellátottsága 

A könyvtárosi feladatokat 2014-ben is 1 fő könyvtáros látta el, részmunkaidős (6 órás) foglalkoztatásban. 

A könyvtár takarítását (2012 óta) a GAMESZ közfoglalkoztatású dolgozója végezte napi 2 órában 2014. 
november 1-ig. 

Jelenleg a Művelődési Ház technikai dolgozója, Horváth Sándorné végzi a könyvtár takarítását is. 

2014 első hónapjaiban 1 fő kulturális közfoglalkoztatású alkalmazott a dokumentumok adatbázisba felvitelét 
végezte a Szirén Integrált Könyvtári Program segítségével. (jelenleg 90%-os a felvitel). A könyvállomány 
adatbázisba felvitele könyvtárszakmai ismereteket, pontosságot, nyugodt körülményeket és koncentrációt 
kíván. 



 

A könyvtár gazdálkodása 

A községi könyvtár gazdálkodását a fenntartó Önkormányzat végzi, de rendszeresek az egyeztetések a 
pénzfelhasználást tekintve. 

2014-ben a költségvetésben dokumentum beszerzésre biztosított összegből 338 kötetet vásároltunk és 18 
féle folyóiratra fizettünk elő. 

A könyvtár bevétele csupán a fénymásolásért, nyomtatásért, szkennelésért fizetett díjból van. 2014-ben e 
szolgáltatásokból 42 ezer forint bevétel keletkezett, melyet az önkormányzat főszámlájára negyedévente 
fizettünk be.  

A könyvtár minden évben az előző évi állománygyarapításra fordított összeg arányában érdekeltségnövelő 
támogatást kap, melyet az OKM biztosít a könyvtáraknak. 2014-ben a Kéthelyi Községi Könyvtár 277 ezer 
forinttámogatásban részesült. 

 

Statisztikai adatok a könyvtár 2014.évi forgalmáról és állományáról 

 

Beiratkozás: 

Összes beiratkozott 
olvasó 

14 éven aluli 14 és 65 év közötti 65 év feletti 

            354 fő            87 fő           237 fő            30 fő 
 

A beiratkozott olvasók száma évek óta megközelítőleg ugyanannyi. A korcsoportok szerinti megoszlás 
viszont jelentősen változott. Korábban a 14 év alatti olvasók voltak többen. Az évek múlásával ők felnőttek, 
az új iskolások közül kevés tanuló lett olvasója a Községi könyvtárnak. Sajnos a 14 év alatti 
könyvtárlátogatók egy része nem az olvasás és a könyvek miatt keresi fel a könyvtárat, hanem az ingyenes 
internet használati lehetőség miatt.  

Az olvasás, a könyvek megkedveltetése nagyon fontos már kisgyerekkorban. Azt tapasztaltam, hogy az 
általános iskolások egy része nem igazán szeret olvasni, nem hall szüleiktől sem mesét.  

Az olvasás népszerűsítése a különböző korú, iskolai végzettségű és foglalkozású emberek körében minden 
könyvtáros számára kihívást jelentő feladat. Az olvasás nem pénzfüggő, hiszen a könyvtárban ingyen 
juthatnak az olvasni vágyók érdeklődésüknek megfelelő könyvekhez. Minden gyerekből lehet olvasó, ha a 
neki megfelelő könyvet kapja kézhez. Ezért fontos, hogy már kisgyermekként könyvet adjunk a kezükbe, 
ellátogassanak a könyvtárba, megismerkedjenek a könyvek csodálatos világával. Ebben a könyvtár, az 
óvoda és iskola partnereként sokat tehet. Egy-egy mese délelőtt, vagy könyvtári foglalkozás 
megszervezésével remélhetőleg egyre több kisiskolás látogatja majd rendszeresen a könyvtárat szüleikkel és 
megkedvelik az olvasást. 

 

 

 



 

Könyvtárhasználat: 

 

könyvtárhasználat 
(alkalom) 

kölcsönzött kötetek száma 
(db) 

helyben használt 
dok.száma (db) 

összes olvasó 14 év alatti összes olvasó 14 év alatti  összes olvasó 14 év alatti 
       4920      1437        6926      1197       2220      1018 
könyvtárközi kérés/ kapott 
kötetek 

Internethasználat (alkalom) referensz kérdések száma 

   38 kérés/38 kötet                1585                   929 
 

A könyvtárhasználat számadatai némi csökkenést mutatnak az előző évihez képest. Akár tetszik nekünk, 
akár nem, elérkezett a digitális világ. Az okos telefonok, a különböző méretű tabletek, laptopok segítségével 
egyre gyorsabban jutnak a fiatalok információhoz az internet által. Míg korábban a kiselőadásokhoz, 
szorgalmi feladatokhoz könyveket kerestek a tanulók, addig ma először az interneten keresgélnek, és ha ott 
nem találnak az adott témához megfelelő információt, akkor kérnek könyveket. Örvendetes viszont, hogy a 
felnőttek egyre többen és többet olvasnak, és érdeklődnek a könyvtár új szolgáltatásai iránt. Az igazi 
elismerés az, ha érdeklődnek a munkánk és az intézmény iránt. Az iskolások elsősorban a kötelező 
olvasmányokat keresik, a felnőttek a közkedvelt bestsellerek mellett a különböző szakkönyveket is kérnek. 
A mezőgazdasággal, egészséges életmóddal, táplálkozással, pszichológiával kapcsolatos könyvek egyre 
népszerűbbek, keresettebbek. Örömmel tölt el, hogy olvasók egymásnak is ajánlják a nekik tetszett 
könyveket, hiszen a könyvtárnak nem őrizni, tárolni kell a könyveket, hanem eljuttatni az olvasóhoz.  

 

Könyvtári állomány  

 

Könyvtári állomány tartalom 
szerint 

2014-ben leltárba vett (db) 2014.december 31-ei állomány 
(db) 

felnőtt szépirodalom 156 5556 
felnőtt szakirodalom 109 6503 
gyermek és ifjúsági könyvek 114 3326 
helytörténeti dokumentum 0 28 
összes: 379 15413 
 

2014-ben könyv és folyóirat beszerzésre 964 ezer forintot fordítottunk, ebből 277 ezer forint volt az 
érdekeltségnövelő támogatás. Összesen 379 db kötettel gyarapodott az állomány, ebből 41 db könyvet, 
mintegy 330 ezer forintértékben, minisztériumi ajándékként kapta a könyvtár. 

A könyvtárban jelenleg 15 413 kötetből lehet kölcsönözni, 19 féle folyóiratot lehet helyben olvasni, 
kölcsönözni. 

 

 

 



 

Rendezvények, események 2014.évben 

 

időpont téma résztvevők 
január 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról (irodalmi összeállítás) a 

helyi iskola tanulói és felnőtt olvasók közreműködésével. 
Weöres Sándor versei rajzokon c. kiállítás megnyitója 

Tájékoztató a Liget Műhely Alapítványhoz beadott nyertes 
könyvtári pályázatról. 

 

 
   48 fő 

február 3. Könyvtárlátogatás. Internet használat az alapkompetencia 
tanfolyam tanulóinak. 

 
21 fő 

március 6. „Menjünk a könyvtárba! ” könyvtári óra az ált. iskola 2. 
osztályával. 

20 fő 

március 
13. 

Könyvtárhasználati foglakozás az alapkompetencia tanfolyam 
tanulóinak. 

21 fő 

május 8. Nyitott Klub kirándulása Belső-Somogyba. 20 fő 
június 12. „Kéthely régen és ma, ahogy én látom” címmel meghirdetett 

helytörténeti vetélkedő záró rendezvénye és díjátadó ünnepsége. 
47 fő 

december 
10. 

Kiállítás Szecsődi Árpádné pedagógus, népi iparművész 
hímzéseiből  

a Marcali Kulturális Korzóban 

25-30 fő 
Kéthelyről 

december 
12. 

Kézműves foglalkozás. Karácsonyi ablak díszek készítése 
üvegmatrica festéssel. 

 
10 fő 

 

A könyvtári rendezvényekről a helyi kábel TV előre hirdetést tesz közzé, majd lehetőség szerint tudósit 
róluk, népszerűsítve a könyvtár szolgáltatásait, programjait. 

Szívesen fogadtak az elmúlt évben is a helyi oktatási intézmények vezetői, dolgozói, különösen örültek a 
nekik szervezett rendezvényeknek. Az iskolások aktív szereplői lettek könyvtári rendezvényeinknek. 

A személyes ismeretségnek, barátságnak köszönhetően egymást segítő a Nyitott Klub, a Kéthelyért 
Egyesület és a könyvtár kapcsolata. Ennek is köszönhető a szervező munka mellett, hogy a könyvtár 
kulturális programjainak látogatottsága kiemelkedő volt az elmúlt évben is. 

Szeretnénk, ha a könyvtár a szabadidő eltöltésének természetes része lenne. Egyfajta közösségi teret 
biztosítson az itt élőknek, lehetőséget a szabadidő kulturált eltöltésére.  Megvalósítva Magyarország első 
nyilvános könyvtárának, a pécsi Klimo Könyvtár megálmodójának jelmondatát: 

„Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban!” 

A könyvtári munka egy szolgáltatás, nem közvetlen termelő tevékenység, de mint minden szolgáltatás, 
hasznossá és nélkülözhetetlenné válhat azok számára, akik azt igénybe veszik, ha munkánkat 
segítőszándékkal, alázattal végezzük a legjobb tudásunk szerint.  

 

 

 



 

A Községi Könyvtár munkaterve 2015-re 

Január: 

• A 2014. év adatainak összesítése (munkanapló, leltárkönyv, beiratkozási napló lezárása) 
• A Magyar Kultúra napján emlékműsor az iskolások közreműködésével 

• Rendhagyó irodalom óra a könyvtárban a magyar kultúra napja alkalmából (felsős osztály részére) 

Február 

• Beszámoló a könyvtár 2014. évi tevékenységéről 
• Statisztikai jelentés elkészítése, elküldése a megyei könyvtárhoz 

• Érdekeltségnövelő támogatás igénylése 
• KELLO szerződés dokumentumvásárlásra 

Március 

• „Akikre büszkék lehetünk” Kéthely eredményes (olimpiai, világbajnok, Európa bajnok) sportolói 
2014-ben. Élménybeszámoló vetítéssel, beszélgetéssel. Nyitott Klubbal közösen szervezve. 

Április 

• Költészet Napja alkalmából verses, zenés összeállítás helyi verskedvelő, önkéntes kicsik és felnőttek 
részvételével „Verseljünk együtt” címmel. 

• A 2015. év helytörténeti vetélkedőjének meghirdetése, feladatainak ismertetése. 
A Kéthelyért Egyesülettel közösen szervezzük. 

Május 

• A helytörténeti vetélkedőre jelentkezők tájékoztatása, a vetélkedő koordinálása 

Június 

• A helytörténeti vetélkedő záró rendezvényének és díjátadó ünnepségének megszervezése a 
könyvtárban. 

További ötletek, tervek az őszre: 

• Az „Őszi Könyvtári Napok” rendezvénysorozatba bekapcsolódni 

• Író-olvasó találkozó a könyvtárban. 
• A Népmese napján „Nagyi mesél” címmel mese délelőtt az óvodásoknak, s minden kisgyermeknek 

akár anyukákkal, akár nagymamákkal közösen. 

• Iskolai osztályok, óvodások könyvtár látogatása, ismerkedés a könyvtárral. (havonta egy-egy csoport 
meghívása) 

• Karácsony várás-adventi készülődés –kézműves foglalkozás szombatonként. 

Szakmai célkitűzések 2015-ben 

• Az állomány számítógépes feltárásának folytatása, befejezése. 
• Az új könyvek adatbázisba történő felvitelét folyamatosan végezni. 
• A SZIRÉN program további moduljainak alkalmazását elkezdeni. 



• Kapcsolattartás, együttműködés megerősítése a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel. 
A különböző jellegű rendezvényeket csak úgy tudjuk magas színvonalon megvalósítani, és 
közösséget teremteni, ha megszólítjuk egymást, és összefogva egymást segítjük. 

• Pedagógusként fontosnak tartom a gyerekek olvasóvá nevelését már kisgyerekkorban elkezdeni, 
ezért a község oktatási intézményeivel kialakított jó kapcsolatot a jövőben is szeretném megtartani. 
Amiben könyvtárosként segíteni tudok: 
� megismertetni a kicsiket a könyvekkel, az olvasás szépségével 
� könyvtárhasználati órák megtartása 
� diafilmvetítés a könyvtárban 

• A dokumentumok védelmében pontos leltári és kölcsönzési nyilvántartás vezetése a jövőben is. 
• Pályázatok figyelése, kapcsolatok ápolása a közeli könyvtárakkal. Egymás rendezvényeinek látogatása 

és népszerűsítése. 

• A gyermekek és fiatalkorúak védelme az internet káros tartalmaival szemben egyre fontosabb és aktuális 
kérdés napjainkban. A nyilvános könyvtár 2014.szeptember elsejétől köteles szűrőszoftvert alkalmazni, 
ha kiskorúak számára is használható számítógépe van.(2013.évi CCXIV. törvény módosításával a 
könyvtári törvény 55.§ új 1a bekezdésében jelenik meg, mint alapfeladat) 
 

A könyvtári munkával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket bármikor szívesen fogadom.  

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Községi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolómat 
elfogadni szíveskedjen. 

 

        Tisztelettel:  Kovács Lajosné   

 könyvtáros 

Kéthely, 2015. február 17. 

 

. 

 

 

 

 

 

 


