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Boldog karácsonyt kívánok ismeretlenül
is a kedves alapítványi tagoknak. Jó
volna,ha fel tudnánk venni a szakmai
kapcsolatot. 10.éve szervezek
nemzetközi olvasasnepszerűsítő
versenyt,erdélyi,felvidéki olvasóink is
vannak. Iskolai könyvtárban
dolgozok,magyartanárként is.

E-mail-címem:jzs715@gmail.com
Szívesen küldök további információt
érdeklődés,kapcsolatfelvétel esetén.

Üdvözlettel: Peternainé Juhász Zsuzsa



Feladó: Zsuzsa Juhász [jzs715@gmail.com]
Küldve: 2016. szeptember 11. 16:21
Címzett: Gombos Péter
Tárgy: esszéíró pályázat

Tisztelt Gombos Péter Elnök Úr!

10 éves "jó gyakorlatunk", az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi irodalmi vetélkedő szervezői 
nevében fordulok Önhöz. 

Több fórumon hirdetjük a Debreceni Ady Endre Gimnázium falai közül nemzetközivé nőtt olvasásnépszerűsítő 
programunk egyik pályázatát, amelyet szeretnénk, ha a HUNRA is felkarolna, és honlapján is 
megjelentetné. Természetesen csakis akkor, ha érdemesnek tartják rá kezdeményezésünket.

Iskolánk honlapján elérhető a pályázati kiírás:

http://adygimi.ddns.net/honlap/images/201617/essze.pdf

Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy november 21-én a debreceni Déri Múzeum dísztermében 10-15 óra között 
tervezünk egy jubileumi konferenciát, amelyen egykori és mai olvasókat, kollégákat várunk nemcsak 
magyarországi, hanem erdélyi és felvidéki partnerintézményeinkből is.

A konferenciára tisztelettel várnánk a Magyar Olvasástársaság képviselőjét előadóként is. Kérem, szeptember 
30-ig jelezzen vissza, ha részt tudnak venni konferenciánkon, amelyre tiszteletdíjat és utazási költséget 
sajnos nem tudunk biztosítani.

Érdeklődés esetén szívesen számolok be eddigi tevékenységünkről, s a konferencia tervezett - most alakuló -
programjáról, lehetőségeinkről.

Üdvözlettel:

Peternainé Juhász Zsuzsa

magyartanár, könyvtáros tanár

Debreceni Ady Endre Gimnázium

mailto:jzs715@gmail.com
http://adygimi.ddns.net/honlap/images/201617/essze.pdf


2017. október 16.
A Pongrác Kiadó ajánlott fel huszonötezer kötet könyvet. A listát mellékelem.
vannak közöttük nagyon jó könyvek, meg kevésbé igényesek.
 Szóval, ha tudnád őket hasznosítani, akkor szívesen felajánlom, de a szállítást és a 
raktározást meg kellene szervezni.
 A versenyfelhívás felkerült a honlapra, de a konferencián már nem vettünk részt. Akkor 
volt a váltás. Nov. 16-tól én vagyok a HUNRA új elnöke. Az egyik legfőbb célom, hogy 
támogassuk, lehetőségeinkhez mérten felkaroljuk azokat az 
olvasásnépszerűsítő versenyeket, amelyeknek hatósugara több megyére, vagy éppen 
országhatárainkon túlra is kiterjednek. Ha megnézed a honlapunkat, ott találhatod az 
Olvass.el! és a Tündérolvasók logóját is, melyen keresztül a saját oldalukra juthat el, aki a 
mi honlapunkon böngészik. Ugyanezt tudom felajánlani neked is, hogy a vetélkedőtök um. 
hunrásítva legyen. Ezért is ajánlom a könyveket számotokra, mint ahogy a két említett 
vetélkedő szervezői számára is.
 Aztán majd meglátnánk a továbbiakat. Mármint, hogy miben tudunk együttműködni, 
miben tudjuk segíteni egymás munkáját.
Izgatottan várom visszajelzésedet!
Szeretettel üdvözöllek: Vné Ilona







2018. október 17.
Kedves Ilona!
………
Nagyon megtisztelő, hogy "hunrásítva" lehetünk!
Iskolánk honlapján épp tegnap óta látható az a link, amin elérhetők két hétig 

az online feladatlapjai az őszi versenyünknek.
http://adygimi.ddns.net/honlap/

Köszönjük, hogy felkerülhetünk a honlapotokra! Főleg most, az őszi verseny 
kezdetén ez nagyon jó volna! Még több helyre juthatna el a híre a 
versenynek.

A kárpátaljai kapcsolatok kiépítését se adtuk fel, most hátha ebben is 
eredményesek lehetünk.

Várom én is a visszajelzést!
Szeretettel:
Zsuzsa



2017. Október 19.

Kedves Ilona!

Küldöm a logónkat, az idei őszi fordulók plakátjait (Illusztrációs verseny is 
kapcsolódik már 3 éve az olvasós versenyünkhöz, valamint 
múzeumpedagógia foglalkozások, felolvasások az ajánlott művekből a Déri 
Múzeummal való együttműködés nyomán)

Az ismertető kissé hosszú, de ez a legfrissebb összegzés rólunk.

A könyvtárunk honlapja:

http://konyvtar.ady-debr.sulinet.hu/konyvlap/indito.htm

Köszönöm a két kollégám nevében is, hogy a HUNRA honlapján is 
megjelenhet a versenyünk!

http://konyvtar.ady-debr.sulinet.hu/konyvlap/indito.htm


2017. nov. 3 ……

Más:

Jövő csütörtökön Nyíregyházán leszek egy Erasmus-képzésen. 
Találkozhatnánk? - Zs

Nagyon örülnék, ha tudnánk találkozni!

Hol lesz a képzésetek? - I.

A képzés itt lesz:

Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 25. - Zs.

2017. November 5.

Zsuzsa!

Nem tudom, mennyire vagy otthon a pénzügyekben.

A HUNRA Számvizsgáló Bizottságának a tagja eltűntek. Vagy nem is voltak. 
Szeretném kérdezni, elvállalnád-e a bizottsági tagságot? – I.



2017. nov. 5. 

Ili kedves!

9-én ez lesz a program. Ebédszünet van kb fél óra, fél 1 körül.

http://tka.hu/rendezveny/8322/erasmus-palyazatiro-szeminarium-
koznevelesi-mobilitasi-palyazatok-nyiregyhazaRemélem, sikerül 
találkoznunk!

Napfényes szép őszi vasárnapot kívánok én is!

Zs

http://tka.hu/rendezveny/8322/erasmus-palyazatiro-szeminarium-koznevelesi-mobilitasi-palyazatok-nyiregyhaza


KAMIKA 1

Cikkszám Tárhely Megnevezés ME Tömeg 1 db (g) Kamika Kamika (g)

A sárga kanapé II-06-5 KÖNYV 20 db 529 27 14 283

A sárga kanapé 2. II-08-5 KÖNYV 20 db 768 28 21 504

A sárga kanapé 2. II-09-5 KÖNYV 20 db 768 58 44 544

A tündekirály átka II-24-4 KÖNYV 5 db 262 33 8 646

A tündekirály éjszakája I-10-2 KÖNYV 20 db 413 74 30 562

A tündekirály utazása II-27-5 KÖNYV 5 db 411 29 11 919

A Vadóc II-33-4 KÖNYV 10 db 334 36 12 024

Az őszinteség perce I-04-2 KÖNYV 10 db 697 130 90 610

Becky Apple és az újjászületők II-11-2 KÖNYV 10 db 530 20 10 600

Boszorkányvér II-16-4 KÖNYV 8 db 346 34 11 764

Circus Mortalis – Tűzvész II-09-3 KÖNYV 20 db 551 60 33 060Csika manó 
otthonra lel II-05-3 KÖNYV 10 db 700 32 22 400

Csókás nyár II-18-5 KÖNYV 5 db 290 75 21 750

Csókás nyár II-11-4 KÖNYV 5 db 290 40 11 600

David Almond | Akciós könyvcsomag | A Vadóc | Csókás nyár | Skellig) II-16-4 3 DB-OS SZETT
db 884 20 17 680

Démonőrző I-07-2 KÖNYV 20 db 347 18 6 246

Démonőrző I-05-3 KÖNYV 20 db 347 100 34 700











2017. december 8.
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/

Bethlen -pályázatok

Írom a Bethlen Gábor Alaphoz a pályázatot...Tervezek egy nyíregyházi 
kirándulós napot, amelyen meglátogathatnánk a táborlakókkal benneteket 
a könyvtárban...lehetne valamilyen érdekes foglalkozás is. Mit ajánlanál? 
Valamint író-olvasó találkozóra kit javasolsz a korábban említettek közül? 
Aranyosapáti jó helynek tűnik, megnéztük tegnap. Ott lehetne tartani, 
ugye?

Köszönöm a segítségedet kedves Ili!

http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/


Drága Ili!

Áldott, szép ünnepet kívánok neked és 
szeretteidnek! Köszönöm a csodás angyalkát! 
Nézd, milyen jó helyen csücsül 
Köszönöm, hogy megismerhettelek, s 
mindazt, amit általad oly' sok gyerek kapott, s 
kaphat majd... A sok szép könyvet, a sok 
segítséget!!!
Szeretettel:
Zs

2017. december 22.



2018. január 12.

Várom a híreidet a kárpátaljai útról, arról, hogy mikor mehetünk 
tájékoztató előadást tartani?!

Ezt a levelet azért küldöm, hogy lásd, beindult a 2. félévi versenyünk. 
Esetleg a honlapotokra is felkerülhetnek a főbb dátumok? A 
plakátot, ha elkészült, elküldeném. Nagyobb kör számára lenne 
elérhető a verseny tavaszi 3 fordulója, ha nálatok is olvashatnak 
róla. – Zs.

2018. január 15.

Február 22-23-án lesznek nálunk továbbképzésen Kaljáról, s 
Szatmárból is. Kb. 10 fő. Meg a nyíregyházi könyvtárostanárok
munkaközösségét is meghívtam.

Nem akarsz átjönni? Szórni a "konfettit". – I.



2018. január 24.

23-án pénteken nagy örömmel megyünk!!! - Zs.

Kónya István kollégámmal jövök, aki az informatikai hátteret 
biztosítja és a konferenciánk, táborunk szervezője mellettem.

Cím lehet pl. :

Olvass többet! határtalanul magyarul -

A Debreceni Ady Endre Gimnázium olvasást népszerűsítő jó 
gyakorlatának bemutatása - Zs.



• Zsuzsa!

• Küldök mintát.

• Ezek alapján készítsd el a tervezetet, amiben a 
HUNRA és az Iskola a vetélkedő kapcsán 
együttműködne



2018. Január 23. Zsuzsa!
Küldök mintát. Ezek alapján készítsd el a tervezetet, légy szíves, amiben a 
HUNRA és az Iskola a vetélkedő kapcsán együttműködhetne.



2018. Január 23. Zsuzsa!
Küldök mintát. Ezek alapján készítsd el a tervezetet, légy szíves, amiben a 
HUNRA és az Iskola a vetélkedő kapcsán együttműködhetne.





2018. április 4.

Kedves Ili! 
Nagyon köszönöm, 
hogy az Olvass 
többet! 
csapatversenyén a 
zsűri elnöke leszel!

2018. Április 13.



KÖNYVFORGATÓK c. interjúsorozat



2018. Április 17.

Megvan a tábor dátuma. Június 29-én pénteken érkezünk 
Túristvándiba 13 óra körül.... Vasárnap, elsején jövünk vissza dél 
körül. Nagyon izgalmas ötleteket soroltál, népi játékok, kézműves 
foglalkozás .. Illetve a könyvtárban egy író-olvasó találkozó....Mi
valósulhatna meg ebből a ti támogatásokkal? Ki játszana a 

táborlakókkal? (14-18 évesek)

A kárpátaljai, szatmári kollégák áthozása is nagyon jó lenne. 

Örülnék, ha sikerülne. - Zs.

Más:

Október 13-án , illetve azon a hétvégén van programod?

Zs



2018. április 20.

No akkor leírom, bár mondani szerettem volna a HÍRT:
A kovásaznai kolléganő nyert egy pályázatot, ami lehetővé 
teszi, hogy azt a konferenciát, amit itt, Debrecenben 
megtartottunk 2 éve (Olvass többet!), most OTT, Erdélyben, 
náluk is megrendezhessük. Okt. 13-án lenne.

Tisztelettel felkérnélek arra, hogy legyél az egyik illusztris 
vendége, előadója ennek a konferenciának!

Zsuzsa!

Ez nagyon jó hír!

Mármint a kovásznaiak és az ügy szempontjából!

Az is, hogy engem is hívtok. Köszönöm!



Túristvándi
2018. június 29-július 1.



2018. július 6.

Drága Ili!!
Nagy élmény volt a szombati programunk a táborban, ami 
nélküled, nélkületek nem valósulhatott volna meg. Köszönet 
Marcsinak és a férjének és persze Anitának!!! Kiváló 
munkatársaid vannak. Hálás vagyok, a gyerekek és a 
vendégeink meghatározó emlékekkel tértek haza.



2018. szeptember 10.

Szeretném kérdezni, hogy az a kovásznai út áll-e még.

S ha igen, mi az én feladatom? - I.

Persze hogy áll. . Zs.

….amikor beszéltünk róla, nagyon távolinak tűnt. S lám, már itt is 
van. – I.







Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Kovászna

2018. október 13.
www.hunra.hu

http://www.hunra.hu/

