
A könyvtár 1961. november 14.-től 1962. augusztus 20-ig az üllési 

iskolában működött, állománya 431 kötet volt. A könyveket egy 

könyvszekrényben tárolták. 

1962. augusztus 20-án, az új művelődési ház átadását követően, egy 17 

m
2
-es helyiségben kapott helyet az átköltöztetett könyvtár, állománya 

is felduzzadt 1500 kötetre. 

A könyvtár ekkori vezetője Csóti Szilveszterné, Ancika néni volt – aki 

társadalmi munkában végezte a könyvtárral kapcsolatos teendőket. A 

kölcsönzés heti 2-3 alkalommal késő délután folyt. A könyvtár ebben 

az időben még nem rendelkezett önálló költségvetéssel, a járási 

könyvtár gondoskodott a felügyeletről, a könyvek beszerzéséről, 

kiszállításáról és cseréjéről.  

A későbbiek folyamán a járási könyvtár tulajdonában lévő 

könyvállományt a Községi Tanács tulajdonába adták át. 

 

Ancika néni munkáját rövid ideig Deme Károlyné Matildka néni, majd 

Deme Margitka folytatta. 1964.05.01.-től Busa Mihályné, Magdika lett 

a könyvtár vezetője 1997.04.01.-ig.  Magdika néni nyugdíjba 

vonulásáig, 33 éven át nagy odaadással és szorgalommal vezette a 

könyvtárat. 1997.04.01.-től adta át a stafétabotot  Meszesné Volkovics 

Szilviának. 

 

Az elmúlt évtizedekben a könyvtári munkában segédkeztek még: 

Balogh Anikó, Faragó Judit, Kolonics Erika, Tajti Anita, Valkai Olga 

 

A könyvtár idővel kinőtte a 20m
2
-es helységet, a könyvek egy részét a 

folyosón és a művelődési ház klub termében helyezték el zárt 

szekrényekben. A kölcsönzés így nehézkessé vált.  

 

1964-től a községi könyvtár mellett külterületeken fiókkönyvtárak 

működtek, a tanyasi iskoláknál: 

*     Galambosi fiókkönyvtár Rózsa d. 90 sz. alatt. 

*     Hármasi  fiókkönyvtár Petőfi d. 47 sz. alatt. 

 Siposmalmi fiókkönyvtár Petőfi d. 182. sz. alatt. 

 Baromjárási fiókkönyvtár  Petőfi d. 13 sz. alatt. 

 Karahomoki fiókkönyvtár  Kossuth d. 137 sz.  alatt. 

 

majd 

 

 Haladás Mg. Termelőszövetkezet II. Üzemegységnél működő  

fiókkönyvtár Rózsa d. 99. sz. alatt 

 a Termelőszövetkezet III. Üzemegységnél működő fiókkönyvtár  

Petőfi d. 22. sz. alatt 

  a „Baráti Olvasóköri” fiókkönyvtár  Petőfi d. 146 sz. alatt. 

  és a Siposmalmi Tanyaközpont fiókkönyvtár  Petőfi d. 157 sz. 

alatt. 

A külterületi általános iskolák megszűnésével közel egy időben 

megszűntek ezek a fiók könyvtárak. 1997-től már csak Síposmalmi 

fiókkönyvtár Petőfi dűlő 152. szám alatt fogadja a tanyasi olvasókat. A 

fiókkönyvtáros Böröcz Józsefné 

 

Fiókkönyvtárosként tevékenykedtek: 

 

Barna Eszter, Bokor Józsefné, Böröcz Józsefné,  Csongrádi László, Deme 

Béláné, Dékány Tibor, Egri Zoltánné, Farkas József, Farkas Sándor, 

Fontos Sándor, Illocsák István, Juhari László, Kálmán Antalné, Klacsák 

István, Kolonics Ferencné, Molnár Sándorné, Seres Lajos, Seres Lajosné, 

Szabó Piroska, Szalai Sándorné, Tuczakov Gézáné 

 

1965. március 31.-ig megtörtént a könyvtárban a szépirodalom 

betűrendbe a szakirodalom  szakrendbe sorolása. 

 

1975-ben 3 m
2
-rel nőtt a könyvtár alapterülete, épületen belül helyet 

cserélt az igazgatói szobával, így is a járás egyik legkisebb könyvtára volt 

ebben az időben az üllési. Évek óta a járásban Üllésen volt a 

legalacsonyabb a könyvbeszerzési keret - 1976-ban 1,10 Ft jutott egy 

lakosra, a járási átlag 2,20 Ft volt. A községi tanács vezetése nemhogy 

emelte volna a könyvbeszerzési keretet, hanem azt tovább csökkentette, 

mert 1975-ben 4000 Ft, 1976-ban 3700 Ft, 1977-ben 3300 Ft-ot 

biztosított könyvtárának. A járási könyvtár a megyei támogatásból 

minden évben juttatott az üllési könyvtárnak, hogy az olvasók ne 

károsodjanak annyira.  

 

A fenntartó 1981-ben jelentős megyei támogatással felújított egy régi 

épületet a szabadság tér 3 alatt, ezáltal a korábbi 20m
2
 alapterületű 

helységből 1982-ben a közel 10000 kötetet 64 m
2
-es 3 helységből álló 

épületbe költöztették. Ez lehetővé tette az állomány megfelelő 

elhelyezését, külön gyermekrészleg kialakítását, a kézikönyvek zárt 

szekrényből szabadpolcra történő áthelyezését, valamint az 

ismeretterjesztő és szépirodalomi állomány elkülönítését is. 1982-ben a 

könyvek mellett hanghordozó dokumentumok gyűjtése is megkezdődött. 

 

1983. jan.01.-től a községi könyvtár is az Általános Művelődési Központ 

intézménye lett. Az ÁMK 2008.08.26.-án szűnt meg és létrehozták a 

Déryné Kulturális Központot, amelynek keretein belül működik a 

könyvtár.  

 

1986-ban a Szabadság tér 3. alól ismét költözködött a könyvtár egy 

teljesen új könyvtár épületbe, amelyet a művelődési házhoz csatolva 

építettek fel. Az alapterülete 97 m
2
-re nőtt. Itt működött 2009.12.31.-ig, 

amikor megkezdődött a Déryné Kulturális Központ felújítása és bővítése. 

Természetesen újbóli költözködés a Felszabadulás u. 28. alá, majd 

visszaköltözés a Felszabadulás 48. alá. A megújult Déryné Kulturális 

Központ ünnepélyes átadása 2010 08.05.-én volt. A könyvtár is 

megszépült, kibővült, alapterülete 183 m
2
-re nőtt, olvasóteremmel, 

számítógép szobával bővült, új polcokat és bútorzatot kapott.  

 

1998-tól a könyvtárban SZIRÉN integrált könyvtári rendszer működik, az 

állomány feldolgozása hatalmas munka volt. Tervezzük a Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával az áttérést a Corvina 

integrált könyvtári rendszerre. 1998-tól a könyvtárban már nem csak 

könyvek és folyóiratok találhatók meg, hanem egyéb 

információhordozók is. 2011-ben a könyvtári állomány meghaladta a 

23 000 dokumentumot. 

 

A könyvtár számos pályázat segítségével gyarapodott. 1999.07.07.-én 

egy könyvtári pályázat eredményeként az önkormányzat a 

„Könyvtárpártoló önkormányzat” megtisztelő különdíját nyerte el.  

 

A könyvtár az elmúlt évek alatt sok szép rendezvénnyel, író-olvasó 

találkozóval, könyvtárismeretek átadásával, kiállításokkal, rendhagyó 

órákkal, tanfolyamokkal, zenés műsorokkal, játékos vetélkedőkkel, az 

olvasás által nyújtott pótolhatatlan élmény megszerettetésével várta az 

érdeklődőket. 

 

Számos írót, előadót hívtunk meg, akik emelték a rendezvényeink fényét: 

Ábrahám Krisztián, Andóczi Balogh Éva, dr. Becsey Zsolt, Berecz 

András, Bóbita együttes, Bosnyák Viktória, Buborék Színpad, Csizmadia 

György, Fenyvesi Félix Lajos, Gallé László, Garabonciás Trió, Gera Pál, 

Hevesi Tamás és együttese, Huzella Péter, dr. Jakucs László, 

Janakovszky Éva, Juhász Orsolya, Kecskés Együttes, dr. Latzkovitsné, 

Lyra Együttes, Marék Veronika, Marjanucz László, dr. Mayer László, 

Méz Együttes,  Molnár Gyula, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, Petrovicz 

István, Sheket Együttes, Sz. Lukács Imre, Szabó M. Gyula, Szalay 

Tamás, dr. Szatmáry Károly, Szendrey-Karper László Gitárzenekar,  

Szolnoki Miklós, Tordon Ákos, Tóth Béla,  

 

Felkértünk helyi előadókat is: 

dr. Csonka Erika, Hegyközi Tamás, Hódiné Vass Magdolna, dr. Joó 

András, Kálmán László, Kocsisné Hecskó Ágnes, Meszesné Volkovics 

Szilvia, Nagy Róbert, Nagy László, Ótott Zsolt,  Tasi Zoltánné, Santana 

Cadenáné Nagy Éva 

 

Köszönetet mondok azoknak az üllési lakosoknak is, akik  az 

állományellenőrzések során, a könyvtárnak adományozott 

ajándékkönyvekkel vagy egyéb munkájukkal támogatták és segítették 

könyvtárunkat.  

    Mné V. Sz. 
   



 

                          
 

       
 
           

 

        

  

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Összeállította: Meszesné Volkovics Szilvia 
 

 

 

 

 
 

 
 

50 éves 
 az üllési  

könyvtár 
 

Rövid könyvtártörténet 

 

 


