
EZ TÖRTÉNT_ 2016 

 

Az évnek három kiemelt eseménye volt.  

A)  Alapítványunk fennállásának 10. évfordulójára szervezett programunk, mely két 

részből állt. 

Első: Január 22-én a Kölcsey Ferenc vers- é prózamondó verseny, melyet megyebeli és 

határon túli középiskolásoknak szerveztünk.  

Társszervezők: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

                        Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

                        Nyíregyháza MJV Könyvtárostanárok Munkaközössége 

A verseny díjazottjainak Nagy Csaba, az Egyetemes Kultúra Lovagja tárogatózott, majd 

Torma Mária Radnóti- és Latinovits-díjas előadóművész, valamint Cserna Csaba, a 

Magyar Kultúra Lovagja pódiumműsorát hallhatták az ünnepre összegyűltek.  

Himnusz haza címmel a hazaszeretetről és az anyanyelv szeretetéről szóló gondolatokat 

idéztek klasszikus magyar költőktől, prózaíróktól. 

Második: 2016. március 19. 10 éves a KAMIKA 

A tíz esztendő történéseit összefoglalni nagyon nehéz lett volna. Ezért arra törekedtünk, hogy 

bemutassuk azt a környezetet, amiben dolgozunk. Hogy megismerhesse minél több ember, 

melyek azok a szervezetek, intézmények - határon innen és túl -, akikkel munkánk során 

összesodródtunk, akikkel több-kevesebb időt együtt dolgozhattunk. Az volt a tervünk, hogy 

mindenki, aki egy apró szállal is, de kapcsolódik alapítványunkhoz, lehetőség szerint jelen 

legyen. Hogy egyszer, egy időben, egy légtérben együtt legyünk, támogatók és támogatottak. 

Hogy lássák az önkénteseink, az Iskolai Közösségi Szolgálatot alapítványunknál teljesítő 

diákok, milyen rendszer részeként működnek, amikor pl. a raktárat rendezik. Vagy azok a 

nyugdíjasok is, akik heteken keresztül rendszeres nyitva tartással várták a könyvcserére 

érkezőket, akik mesekönyvekkel gyarapították raktárkészletünket. 

Amilyen nehéz lenne leírni tíz év történéseit, legalább annyira nehéz lenne visszaadni annak a 

bő három órának a hangulatát, amit együtt töltöttünk; magunkért, egymásért. A múltért és a 

jövőért. Ha valaki szeretne az esemény hangulatából ízelítőt kapni, abból erőt meríteni, a 

teljes felvételt is megtekintheti. 

A Meghívóban közzétett programmal kapcsolatban történtek változások: 

A civil szervezetek és nemzetpolitika címmel tervezett hozzászólás idején Nagy László 

kuratóriumi elnök olvasta fel Pánczél Károly országgyűlési képviselő üzenetét, aki a Magyar 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Munkabizottságának elnökeként fogalmazta meg 

gondolatait.  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviseletében Kovács András, a Nagyberegi 

Református Líceum igazgatója, a Tankönyv és Taneszköz Tanács elnöke szólt.  

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesülete elnökének gondolatait Tóth 

Angéla, a Gúti Általános Iskola könyvtárosa olvasta fel. 

Pregitzer Fruzsina színművésznő, aki ünnepségünkön szakmai kötelezettségei miatt nem 

tudott részt venni, egy szép verssel köszöntötte a résztvevőket.  

A Publika Magyar Könyvtári Kör üdvözletét Billédi Ferencné elnök fogalmazta meg. Nem 

születtek fogadalmak, nem vázoltunk fel terveket, mert mindannyiunk számára természetes a 

tovább. Most csak egy kicsit úgy összejöttünk… 

(http://www.kamika.hu/esemenyek/tiz-eves-a-kamika-unnepseg/) 

 

Valamennyi kedves vendégünknek köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétével! 

 

 

 

http://www.kamika.hu/esemenyek/tiz-eves-a-kamika-unnepseg/


B) KÖNYVTÁROSOK AZOLVASÁS  ÉS  A SZÖVEGÉRTÉS 

FEJLESZTÉSÉÉRT c. továbbképzés határon túli magyar iskolai könyvtárosok 

részére – Nyíregyháza, 2016. 12. 08-10. 

A 896.700.- Ft-os NEA-támogatással (NEA-NO-16-SZ-0517) 8 határon túli 

könyvtáros és pedagógus vett részt a továbbképzésen. A program és a résztvevők 

élménybeszámolói, fotókkal a honlapunkon és a facebook-oldalunkon is olvasható. 

http://www.kamika.hu/konyvtarosok-az-olvasas-es-a-szovegertes-fejleszteseert/ 

http://www.kamika.hu/rakosi-reka-elmenyei/ 

 

 

C) Társszervezője voltunk a Magyar Olvasástársaságnak (HUNRA) a népmese napja 

alkalmából szervezett  XII. Országos népmese-konferenciának, mely a 

„Generációról generációra” c. viselte 

Az országos népmese-stratégia bemutatása két helyszínen történt: Nyíregyháza-   

Beregszász - 2016. szeptember 29-30. 

http://www.kamika.hu/generaciorol-generaciora/ 

 

Intézményi könyvadományok 

Ebben az esztendőben is két alkalommal vittünk adományt egy-egy kárpátaljai iskola 

könyvtárába.  

Első adományozó utunk a Könyvtárosok Világnapja apropóján Csongor (Munkácsi Járás) 

település általános iskolájába vezetett. Az Iskolai Könyvtárosok Hónapja (október) 

alkalmából pedig a Beregszászi Járásba, Nagyberegre látogattunk. 

Közel 1000 kötetnyi könyvet, 50 DVD-t (mese-, kötelező irodalom és ifjúsági filmek) vittünk 

ekkor magunkkal. 

Az Irka Gyermeknap alkalmából Sás Károly és Sás Ildikó Csillaghúr és barátai c. zenés 

mesekönyvük alapján összeállított műsorukat mutatták be, két helyzínen; az Irka 

szerkesztősége által szervezett szokásos programon, majd a beregszászi bentlakásos 

iskolában.  

Az Irka gyermeklap karácsonyi ünnepségén ebben az évben ismét részt vettünk. 180, az 

ünnepségre meghívott gyermeknek adtunk személyes ajándékot, egy-egy könyvet, s 50 

kötetet adhattunk át az Irka főszerkesztője, Espán Margaréta részére, hogy a 2017-es évben 

az Irka-barátokat jutalmazni, munkájukat elismerni tudja majd. Ill. a beregszászi, intézetben 

nevelkedő 25 gyerek számára most is elvittük Vraukó Tamás személyes ajándékát. 

 

Egyéb könyvadományok 

Irka szerkesztősége számára 30 kötet könyv, ill. DVD (február) 

Ungvári és Munkácsi Járás könyvtárosai számára – 300 kötet (április) 

Ungvári Járás könyvtárosai számára – raktárukban válogattak –1800 kötet (április) 

Ungvári Járás könyvtárosai számára – raktárukban válogattak –2600 kötet (július) 

Nagyszőlősi Járás könyvtárai számára – 150 kötet – (október) 

 

Rendhagyó irodalom- és történelem órák, zenés játszóházak 

Csongorban Cselenyák Imre, Gáspár Ferenc és Faragó György tartottak a felső 

tagozatosoknak rendhagyó irodalom- és történelem órákat, az alsó tagozatosoknak a Döngicse 

Együttes (Balogh Attila, Bálint Pál, Radó Tibor, Balogh Attila) mutatott be néhányat  

klasszikus és kortárs költők megzenésített verseiből. 

Nagyberegre állandó társunk, Gáspár Ferenc ismét elkísérte csapatunkat, s Cselenyák Imre 

is, aki A nemzet Aranya c. készülő kötetéhez kapcsolódóan tartott rendhagyó órát az Arany 

http://www.kamika.hu/konyvtarosok-az-olvasas-es-a-szovegertes-fejleszteseert/
http://www.kamika.hu/rakosi-reka-elmenyei/


János-bicentenárium előzeteseként. A Tüneth Együttes (Bálint Pál, Martinovszky István, 

Radó Tibor) műsora a líceum valamennyi tanulója és diákja előtt már a téli ünnepkör 

jegyében zajlott. 

 

Könyvadományok gyűjtése 

Az évek során kialakított és folyamatosan épülő kapcsolatrendszerünknek köszönhetően sok 

felajánlást kaptunk, ami segítette adományozó munkánkat. Kiemelt partnerünk,  

Könyvtárostanárok Egyesülete tavaszi közgyűlésén ismét értékes könyvadományt adott át 

alapítványunknak, s magánemberek (Bálint Pál, Garamvölgyiné Ács Mária, Gonda 

Ágnes, Dr  Karsay Nóra vezetésével a pomáziak, Ormos Bálint, Dr Péter Bertalanné, 

Szabó Liza, Szabó Virág, Száva Péter, Szitha Mária, L. Tóth Lászó és L. Tóth Lászlóné, 

Tudlik Csilla)  akik felajánlottak, ill. gyűjtöttek könyveket önszántukból, vagy kérésünkre. 

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete A szeretet 

hangjai c. hangoskönyv elkészítéséhez felolvasónapot szervezett, amit összekötött egy 

könyvgyűjtési akcióval is alapítványunk javára. Honlapunkon minden támogatónk nevét 

feltüntetjük. 

 

Egyéb adományok 

Dr Petraskó István jelentős összegű közjegyzői munkadíj átvállalásával segítette pályázati 

munkákat. 

Szeifried Zoltán, kisvárdai grafikusművész adományozott 40 arcképet a magyar irodalom 

klasszikusait ábrázoló grafikai sorozatából  

Kardos Lászlóné, Marika, az októberi könyv csere-berénél biztosította az állandó raktári 

felügyeletet. 

Kovács Ferenc, a 2016-ban megjelent két verseskötete kapcsán tartott író-olvasó 

találkozókon rendszerint beszélt a KAMIKA sokrétû munkájáról. Felajánlotta a 

jelenlévôknek, hogy a megvásárolt köteteibôl befolyt összeget, és az önkéntes adományokat 

(70 ezer forintot) teljes egészében a KAMIKA számára ajánlja fel.  

Tatár Róbert reklámgrafikust illeti külön köszönet, nem kevés, bónusz grafikai munka 

elkészítésért. 

A Monguz Kft a HunTéka integrált könyvtári rendszerének iskolai könyvtári változatát 

adományozta a Nagyberegi Líceum könyvtárának, alapítványunk javaslata alapján. 

 

Munkánkat segítette még és támogatta 

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület 

Könyvtárostanárok Egyesülete 

Dialóg Nyugdíjas Egyesület 

Nyugodt Élet Nyugdíjas Egyesület 

 

Szervezeti élet/Önkéntes munka 

Kocsik Tibor önkéntesünk teljes egészében koordinálja a raktárban – közel 7000 kötet - 

végzendő feladatokat, az adományozó utak előkészítését. Valamennyien, akik elkísértek 

adományozó útjainkra, teljes egészében térítésmentesen, ügyszeretetből tették azt. Az 

önkéntesek közel hatszáz órával segítettek bennünket. Ebben benne foglaltatik azoknak az 

ideje is, akik az ország különböző területeiről Nyíregyházára szállítják a könyveket. 

 

Pályázatok 

Szervezetünk három pályázatot nyújtott be.   



a) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott sikeres működési 

pályázatunknak (NEA-NO-16-M-0437 - 800.000.-Ft) és  

b) adójuk 1%-ával (193.000.-) minket támogatóknak köszönhetően alapítványunk 

működése biztonságos volt az előző esztendőben is. 

Ennek köszönhetően 

- működtetni tudtuk honlapunkat (www.kamika.hu) 

- raktárhelyiséget tudtunk bérelni a tízezer közeli könyvállomány elhelyezésére  

- kézikocsit vásároltunk a könyvek könnyebb mozgatásához 

- telefonköltséget is tudtunk fedezni 

- megfelelő, kényelmes cipőt tudtunk vásárolni a mélygarázsba való le-fel közlkdéshez 

- a társszervezetek összejövetelein, konferenciákon, ünnepségeken való részvételhez 

utiköltséget tudtunk biztosítani 

- nemzetközi konferencián való rézvételkor szállást tudtunk biztosítani 

- az adományok fuvarozását, legtöbbször Budapest-Níregyháza viszonylatban, de a város 

területén adományok begyűjtését, önkéntesek szállítását, ill. az adományok célba 

juttatását, is meg tudtuk oldani Kárpátaljára  

- alapítványunkat, akcióinkat bemutató reklámanyagok készíttettünk 

a) szórólapok 

b) plakátok  

c) névjegykártya  

d) könyvjelző – adományozások alkalmával diákoknak, kísérőiknek 

e) adószám-szórólap  

- fedezni tudtuk a könyvelő költségeit 

- meglévő eszközeink karbantartására, a dokumentumaink tárolásához Pendrive vásárlása, 

az események dokumentálásához, sajtómegjelenések rögzítéséhez CD-k, DVD-k vásárlása  

- tudtunk vásárolni irodaszereket, nyomtatványokat,  

- leamortizálódott eszközeinket javíttatni/pótolni tudtuk 

- banki költségeink fedezése is megoldott volt 

A támogatások a szervezeti és tartalmi építkezés lehetőségét biztosították számunkra. 

 

Elismerésünk: 

2016. 12.03. 

EMLÉKDÍJ a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásának 25. 

évfordulója alkalmából  

…a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány részére a Szövetséggel folytatott 

együttműködő és támogató tevékenységéért 

http://www.kamika.hu/emlekdij-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-megalakulasanak-

25-evforduloja-alkalmabol/ 

 

Nyilvánosság 

Az alapítványt érintő eseményekről megjelent sajtóhíreket honlapunkon rendszeresen 

közzétesszük. Honlapunk külleme a tízéves évforduló alkalmából, pályázati támogatással  

megújult. A tartalom áttöltése jelenleg kb. 80%-os 

www.kamika.hu 

Honlapunkat igyekszünk folyamatosan karban tartani, s facebook-on is követhetőek vagyunk. 

 

http://www.kamika.hu/emlekdij-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-megalakulasanak-25-evforduloja-alkalmabol/
http://www.kamika.hu/emlekdij-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-megalakulasanak-25-evforduloja-alkalmabol/
http://www.kamika.hu/

