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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

Az utóbbi évtizedek kimagaslóan 
legnagyobb ilyen jellegű támogatását 
kapta meg az MNT-től a múlt év vé-
gén a magyarkanizsai intézmény. Az 
új könyvek legnagyobb hányadát gyer-
mekkönyvek teszik ki, de szép szám-
ban akad közöttük kézikönyv, szótár, 
lexikon és egyéb tudományos kötetek 
is, amelyekből az anyakönyvtár mellett 
részesülni fog a horgosi fi ókkönyvtár is. 

– Végre új könyvek! – így fejezte ki 
örömét dr. Katkics Zoltán igazgató a 
hétfő délelőtti sajtótájékoztatón, amikor 
köszönetét fejezte ki a Magyar Nemzeti Tanácsnak az óriási segít-
ségért. 

– Évtizedek óta nagy gondot jelentett számunkra a magyar köny-
vek beszerzése. Olyannyira, hogy a szerb művelődési minisztérium 
támogatásának köszönhetően a rendszeresen, évente kellő meny-
nyiségben érkező szerb nyelvű könyvek felborították az addigi ará-
nyokat, aminek valójában a lakosság nemzeti összetételét kellene 
tükröznie. Mi magunk a Kölcsey Alapítványnál pályáztunk, ahol 
120 ezer dinár értékben tudtunk könyveket nyerni, a Márai-prog-

ram keretében 125 könyvet kaptunk, a 
Nemzeti Kulturális Alaptól pedig 105-
öt. Az MNT mostani támogatásának és 
saját igyekezetünknek hála, valamelyest 
javítottunk az említett arányokon, de a 
község 80 százalékban magyar lakos-
ságához képest a könyvtár mintegy 60 
ezres könyvállományában még mindig 
nincs meg az ezzel arányos mennyiségű 
magyar kötet – nyilatkozta az igazgató.

A hirtelen jött (de még mindig nem 
elég) új könyveknek hála, sikerülhet ki-
selejtezni a már nagyon elhasználódott, 

elkopott vagy hiányos könyveket is, amelyeket az olvasók már nem 
szívesen vesznek a kezükbe, mondta el Vörös Anna könyvtáros. 
Különösen vonatkozik ez a gyermekosztályra, ahol a sok forgatástól, 
lapozástól még hamarabb tönkre mennek a könyvek. 

A József Attila Könyvtár dolgozói a könyvszállítmány megérke-
zését követően azonnal hozzálátnak a könyvek katalogizálásához, 
hogy azok mielőbb az olvasók kezébe kerüljenek.
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A magyarkanizsai Nyugdíjasok Polgá-
ri Egyesülete január 29-én tartotta meg évi 
közgyűlését a Gyógyfürdő konferenciater-
mében. Napirenden szerepeltek az elmúlt 
év pénzügyi eredményei, megvitatták a 
zárszámadásra vonatkozó tételeket és köz-
érdekű információkkal látták el a megjelent 
tagságot. Egyfajta évértékelő gyűlésnek is 
nevezhetnénk a jó hangulatban eltelt össze-
jövetelt.

Kovács Ilona, az egyesület képviselője 
elmondta, öröm számukra, hogy pozitívan 
zárták a 2014-es évet, maradt némi anyagi 
eszköz az idénre, de megjegyezte, nagyok a 
költségeik, mert a helyiségbérlet és a fűtés 
sokat elvisz, emellett még a posta-, illetve 

bankköltségek sem mellékesek. Pályáznak 
minden évben az önkormányzat által kiírt 
támogatásra, már megtették ezt a 2015-ös 
évre is, a többi költséget a tagdíjakból fe-
dezik. Összességében elégedettek az elmúlt 
időszakkal, idén már nyolc taggal bővült a 
létszámuk. Szó volt még arról, milyen kirán-
dulásokat látnak elő az idei évre. Tervükben 
szerepel két kirándulás itt Szerbia területén, 
emellett két egynapos út Magyarországra 
és egy többnapos kirándulás Erdélybe. Er-
ről bővebben február 12-én 10 órától tart 
megbeszélést Mučibabić Tereza, aki ennek 
a szakcsoportnak a vezetője.

Az egyesületben nagyon szépen műkö-
dik a kézimunkázók szakcsoportja, idén is 

szeretnének bemutat-
kozni a hagyományos 
MIRK elnevezésű ké-
zimunka-kiállításon, 
amelyet Rumán ren-
deznek meg. Remélik, 
hogy az önkormány-
zattól kapnak erre némi 
segítséget. Az egyre 
szegényedő világban 
sajnos nem sok érté-
ke van a nyugdíjnak, 
főleg, ha nem is any-

nyira sok az összege. Sajnálattal állapították 
meg, hogy tagságukban sok a kisnyugdíjas, 
akiknek gondot okoz az évi 360 dinár (az év 
minden napjára számított 1 dinár) tagsági 
díj befi zetése. Felvetődött a kérdés, milyen 
megoldást találjanak erre a problémára, 
csökkentsék-e ezen tagoknak az éves tag-
díjat, végül egyhangúlag elfogadták azt a 
javaslatot, hogy ne fi zessenek és továbbra is 
ugyanúgy a tagsághoz tartoznak, mint azok, 
akik befi zetik.

Az egyesület továbbra is várja az új ta-
gok – a frissnyugdíjasok is – jelentkezését. 
Mindenkit szeretettel várnak, töltsék el tár-
saságban, jó hangulatban, szórakozva együtt 
a nyugdíjas éveket, hogy értelme legyen 
idős koruk ellenére is az életüknek.
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Végre új könyvek!
A Magyar Nemzeti Tanács 700.000 dinárt adományozott az új könyvekre 

Nyugdíjasok évi közgyűlése


