
elõadáson voltak a legtöbben, hanem a népi
gyógyászat praktikáit boncolgató esten. Ta-
lán azért, mert valamilyen egészségügyi
problémája szinte minden ötven körüli em-
bernek van, és egyre inkább tisztában va-
gyunk a mesterségesen elõállított gyógysze-
rek veszélyeivel, mellékhatásaival és fõleg
az árával! Akkor már inkább a köpöly, a na-
dály meg a frászkarika…

A pénteki napot a társaságra vágyó na-
gyiknak szenteltük, akiknek segítséget ad-
tunk ahhoz, hogy megismerjék és használni
tudják az internet által nyújtott levelezési,
tájékozódási, kapcsolattartási lehetõségeket.
Internetrészlegünkben egész nap ingyenes
szolgáltatás várta õket. Délelõtt én vállaltam
az instruktor szerepét, de a sors megakadá-
lyozta, hogy elvezessem a nagyikat pl. a
love.hu-ra, mégpedig egy két-három órás
áramszünet képében.

A Könyves vasárnap az esõ ellenére jól si-
került, a helyszínt kellett csak beljebb tenni,
és nem az udvaron, hanem az intézmény elõ-
terében kirakodni és fogadni azokat, akik
úgy érezték, hogy nem ülnek otthon, hiszen
könyvtárukban is otthon lehetnek. Negyve-
nen, negyvenöten érezték így. 

Összességében elmondható, hogy sikeres
hetet zártunk. Elégedettségünket a jó sajtó-
visszhang is fokozza. Elmondhatjuk, hogy
eredményes volt a munkánk, a programok
látogatottsága azt igazolta, hogy valós igé-
nyeket sikerült kielégítenünk. Kiváncsian
várjuk a jövõ évi országos könyvtári napo-
kat, a témaköreit, a megszólítandó réteg ki-
jelölését.

Minden kollégát arra kérek, kísérjük fi-
gyelemmel egymás ötleteit, ne szégyelljünk
tanácsot kérni egymástól, osszuk meg egy-
más közt a jó és a rossz tapasztalatainkat,
egy-egy program elõnyeit és hátrányait, hi-
szen közös a célunk: össze kell fognunk az
olvasókért, a megbecsülésért, a sikeres
együttmûködésért. ■
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Kedevs könyvtáros kollégák!

Anyagtorlódás miatt egyes cikkek a késõbbi
lapszomakban jelennek csak meg.

Türelmüket köszönjük. A szerk.

Nagyihét a Bródy Sándor Könyvtárban

Az Országos nagyi könyvtári napok gazdag
programkínálatát a Képek a nagyinak – „ké-
pes” kalandozás az interneten címû foglal-
kozásunk nyitotta meg október 6-án délelõtt.
Kezdõ internet-tanfolyamainkon korábban
végzett „tanulóinknak”, 14 nagyinak kétórás
képkezelõ délelõttöt szerveztünk ezen a na-
pon.

A tájékozott nagyik

A témához kapcsolódva tartott elõadást az
érdeklõdõ 14 nagyinak Zsoldos Marianna.
A helyet foglaló nagyikat rögtön lefotózta
Komlóné Szabó Ágnes kolléganõnk, majd
feltöltötte a fotókat az erre az alkalomra lé-
tesített gmailes postafiók webalbumába,
amit késõbb megosztottunk a nagyikkal, így
ismerkedhettek meg a fájlmegosztás mûve-
letével.

Az elõadás a következõ témákat ölelte fel:
képek lelõhelyei; képek keresése az inter-
neten; közösségi oldalak, fotómegosztók
használata konkrét keresõkérdésekkel, pl.
Retyezát, bolygó, Alain Delon, cica (Google
Képek, hasonló képek keresése, Picsearch,
Flickr, Indafotó, kepnezo.hu); képek letölté-
sének gyakorlása egy sajátgépen létrehozott
mappába; gmailes fiók és webalbum létreho-
zása; saját fotók feltöltése; Picasa letöltése
és képek szerkesztése; s a gyorsabbaknak:
névjegy szerkesztése az elõadás elõtt készí-
tett fotók felhasználásával.

Az elõadás végén kisorsoltunk a résztve-
võk között három cédét, a fõdíj egy pendrive
volt, a többiek pedig apróbb „nagyinapos”
ajándékokat kaptak. Az ajándékátadást taps
kísérte, az elõadás sikerét több köszönõlevél
és további kérdések is jelezték.

A délután sem maradt eseménytelenül.
15.30-tól került sor a Zenei és Idegen Nyel-
vi Gyûjteményben a Granny-Babulja-mamie
címû programra, ami elõadásból kellemes

Nagyik Heves megye könyvtáraiban



hangulatú beszélgetéssé alakult egy kis sü-
temény és tea mellett. Az elgondolásunk az
volt, hogy a meghívott elõadók arról beszél-
nek majd magyarul, hogyan élnek a nyugdí-
jas korúak külföldön: Angliában, Franciaor-
szágban és a volt Szovjetunió országaiban.
Afanaszjeva Natalja, Csata Béla és Erika
Labancz-Illand várta a 27 érdeklõdõ nagyit
és nagypapát. Igazi meglepetést okozott az
az aktivitás, érdeklõdés, kedvesség és nyi-
tottság, amit részükrõl tapasztaltunk. Úgy
érezzük, sikerült oldott légkört teremtenünk.
Ebben része volt annak a kellemes és – nyu-
godtan mondhatjuk – otthonos légkörnek,
amit a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjtemény
megújult belsõ tere nyújt, elõadóink felké-
szültségének meg humorának, és talán an-
nak a finom káposztás pirognak is, amit Na-
tasa sütött.

A sok feltett kérdés pedig azt jelezte, 
sikerült érdekes témát találnunk. Nyugdíjas-
nak lenni, a nyugdíjas kort megélni ma Ma-
gyarországon sem gazdaságilag, sem lelki-
leg nem könnyû. Ez a délután alkalmat adott
a kitekintésre, az összehasonlításra, és ter-
mészetesen egy kis egymás közötti cseve-
gésre is.

Angliában – innen úgy tûnik – sokkal
jobb ma nyugdíjasnak lenni, az állam gon-
doskodóbb, mint nálunk. Az ellátásnak
azonban szigorú feltételei vannak. A francia
idõsek szívesen vállalnak önkéntes munkát,
és életük e szakaszában is rendkívül tevéke-
nyek. Az orosz idõseket hagyományosan
nagy tisztelet övezi, kikérik a véleményüket,
hallgatnak a szavukra. A jó hangulatú be-

szélgetésen szó esett természetesen arról is,
milyen nehéz az angol kiejtés, hiszen egész
mást mondunk, mint amit leírunk. Rájöt-
tünk, hogy tudunk franciául, csak talán egy
kicsit másképp ismerjük a szavakat: ridikül
ugyanis azt jelenti: nevetséges, a „neszesz-
szer” pedig azt, hogy minden, ami szüksé-
ges. Ezt a jelen lévõ hölgyek meg is erõsítet-
ték, hiszen egy kis „neszesszerben” minden
szükséges dolog elfér. 

Sokan érdeklõdtek a Supra Vita nyelvis-
kola ingyenes Granny-klubja iránt is, ame-
lyet programunkon bemutattunk.

Minden nagyikorúnak szívbõl ajánljuk,
ne üljön otthon, nálunk mindig kellemes tár-
saságot, sok érdekes könyvet, jó zenéket és
színes programokat talál. Nemcsak ezen a
héten várjuk õket szeretettel!

A program végére elfogyott az összes fi-
nom pirog is, amit Natasa sütött. A receptjét
természetesen megosztotta velünk.

A kreatív nagyik

7-én, szerdán a Nagyi titka kiállításunk vet-
te kezdetét. A megnyitóval egyben egy há-
romhetes, nagy akciónkat is lezártuk. Nem
is gondoltuk, amikor szeptember elején köz-
zétettük felhívásunkat, mennyien mozdul-
nak meg, kapcsolódnak be munkánkba,
hogy egy igazán értékes kiállítást hozhas-
sunk létre itt, a Bródy Sándor Könyvtárban. 
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✒✒    Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

A cikk megírásában közremûködtek: 
Zsoldos Marianna (Eger), Fekete Ildikó
(Eger), Chászárné Simon Alice (Eger), 
Kiss Péterné (Gyöngyös), Szekeresné
Sennyey Mária (Gyöngyös), Farkas István
(Gyöngyös), Törökné Kán Andrea (Heves),
Sinkovics Erika (Hatvan), Patkó Istvánné
(Kisköre)

Granny-klub



Nyugdíjas klubok tagjai, idõsek otthonainak
lakói, könyvtárunkat látogató magánszemé-
lyek és könyvtáros kollégáink nyitották ki
családi kincsestárukat, hozták el legszemé-
lyesebb könyveiket, tárgyaikat, fényképei-
ket, emlékeiket, hogy segítségükkel felidéz-
hessük szüleink, nagyszüleink életének
örömteli és szomorú pillanatait, rejtett titka-
it. Napról napra szaporodtak az írásos és tár-
gyi emlékek, újabb és újabb kincsekkel tel-
tek meg a kiállítószekrények üveges polcai. 

Amikor elkészült a kiállítás, meghatódva
álltam meg az emeleti kiállítótér közepén. 
A tárgyakon végignézve képzeletemben
megelevenedõ képek tolultak elém, mint egy
film, a XIX. század végétõl napjainkig.

Hadtörténeti gyûjteménybe illõ obsitos
levél idézi fel az üveg alatt Neszt Jakab sza-
kaszvezetõ alakját 1880-ból, aki 12 évet töl-
tött katonai szolgálatban. 1855-ös keresztle-
vél ad örömhírt Brünnbõl Maria Bieber
megszületésérõl és megkeresztelésérõl, s
1897-ben kelt emléklap értesít Olajos
Juliánna konfirmációjáról. Az idõ múlását a
Phõnix Életbiztosító Társaság lemeznaptár-
ján követhetjük a ’20-as évekbõl, majd sze-
cessziós életképek tárultak elém, és fiatal
hölgyek huncut mosolya villant rám a múlt
század második évtizedének képeslapjairól.

Tovább peregtek a naptár lapjai, s már a
világháborúk forgatagában találtam magam.
Katonák képei a rozsnyói Markó családból,
küzdelemre kész, világháborús bakák büsz-
ke pillantása vetõdött rám mosolygós
egyenruhás csoportképekrõl, akik hittek az
elkövetkezendõ gyõzelem reményében.

Majd szívszorító pillanatok következtek:
elképzeltem azt a magyar hadifoglyot is, aki
„Erõsítsük a szovjet–magyar barátságot!”
feliratú levelezõlapon írt hitvesének, kedve-
sének szerelmes sorokat, vagy azt a börtön-
ben sínylõdõ foglyot 1957-bõl, aki ügyészi
látogatási engedélyt kért éppen, s beleegye-
zést ahhoz, hogy cellájába kaphasson tiszta-
sági csomagot, s kedvenc olvasmányát,
Arany Toldiját. S mindjárt felderengett elõt-
tem a kereszt elõtt térdelõ édesanya is, aki
kezére csavart rózsafüzérrel rebeg el néhány
imát elefántcsont borítású imakönyvébõl tá-
volba szakadt gyermekéért.

De tükrözõdnek a kordokumentumokban
az élet vidám pillanatai is: jegyességrõl szó-
ló értesítés 1944-bõl, esküvõi meghívó
1943-ból, tudósítanak a családi élet bensõ-
séges pillanatairól.

A rézmozsár, a szakácskönyv és a szalvé-
tagyûjtemény az 1950-es és azt követõ évek-
bõl pedig a hétköznapok megszokott tevé-
kenységeit juttatták eszembe, hasonlóan a
mindennapok fizetõeszközei, a pengõk is.
Eközben szinte éreztem a sparherden pörkö-
lõdõ kávé illatát, s láttam a párnát, terítõt
hímzõ nagymama, édesanya alakját.

Gyûjteményünkbõl természetesen nem
hiányozhatnak a tudást reprezentáló doku-
mentumok sem. A fiú felsõ kereskedelmi is-
kola tablójáról a ’40-es évek tudásával fel-
vértezett végzõs diákok tekintenek le ránk, s
ügyvéd doktori diplomájára büszke, fess fi-
atalember õrzi oklevelét. Bábák számára ké-
szült szülészeti szakkönyv, a Remekírók Ké-
pes Könyvtárának kötetei, Madách mûvei a
tanúbizonyságai a múlt század szaktudásá-
nak könyvtörténeti, könyvmûvészeti és il-
lusztrációs tevékenységének.

Így jutunk el napjaink nagyijáig, aki
hosszú éveken át életcéljának tekintette a tu-
dás magjának ifjúságba plántálását, a nagyi-
ig, aki fáradságot nem kímélve oktatta a
gyermekeket. A nagyiig, aki könyveket írt.
Végül elkápráztat bennünket munkáival a
kreatív nagyi, a város egykor híres ügyvéd-
je, aki tervrajzok alapján nagy gondosság-
gal, aprólékos munkával barkácsolta össze
német nyelvû szakkönyvekbõl híres-hírhedt
hajók makettjeit.

Példát vehetünk valamennyiükrõl!
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Kiállítás



A megnyitót elõadás és mesemondás kö-
vette Segített a könyv, a mese címmel. Az öt-
letet Bartos Éva azonos címû könyve adta,
mi is körbejártuk a témát Ignácz Piroska kli-
nikai szakpszichológussal. Az elõadáson
Luzsi Margó kolléganõnk mesélt, mesemon-
dását érdeklõdés, feszült figyelem kísérte.

Témaválasztásunk tudatos volt, hiszen a
mesemondás sok mindenre orvosság. Hoz-
zájárul az olvasási kedv fokozásához, a csa-
ládi együttlét élményéhez. A mesék közön-
ség elõtti elõadása alkalmat teremt egyfelõl
a szülõk számára, hogy mintát kapjanak a
hagyományos mesemondásról, másfelõl fej-
leszti a belsõ képalkotó képességet, az ún.
belsõ mozi kialakulását, ami az olvasás él-
ménnyé válásának egyik tartópillére. Az él-
ményszerû olvasás pedig mind a kutatások,
mind a tapasztalatok szerint az értõ olvasás
alapja. Az értõ olvasás fejlõdésének, fejlesz-
tésének kiindulópontja, legegyszerûbb, leg-
hatékonyabb, mindenki által hozzáférhetõ
módja a mesemondás, mesehallgatás – le-
hetõleg minél gyakrabban. A „mesélõs”
programok haszna, hogy megismertetnek,
visszavezetnek minket a hagyományos me-
semondás értékeihez. Ez pedig lehetõséget
nyújt arra, hogy – mint itt is – a résztvevõk
is hasonló értékeket közvetítsenek gyereke-
iknek, unokáiknak.

Az egészséges nagyik

8-án, csütörtökön nem mindennapi nyüzs-
gés vette kezdetét könyvtárunk kis galériájá-
ban. Mintegy háromszázan látogattak el
egész délutános, Éld az egészséget! címû
egészségnapi programunkra. Ingyenes mé-
rések sokaságával (vércukorszint-, vérnyo-

másmérés, talpdiagnosztika), reformétel- és
teakóstolóval, edények és mágneses gyógy-
eszközök, valamint kozmetikai cikkek be-
mutatójával vártuk az ide látogatókat. Még
egy csontkovács is vállalkozott arra, hogy
néhány ügyes mozdulattal helyre varázsolja
beteg, fájó testrészeinket. Az egészségnap
végén három orvost kértünk fel arra, hogy
ismeretterjesztõ elõadások keretében hívja
fel a hallgatóság figyelmét az egészségünket
napjainkban fenyegetõ veszélyekre, és azok
elhárításának módjaira.

Az Utazás az egészség körül elnevezésû
kerekasztal-beszélgetésen szó esett az ér-
rendszer védelmérõl, a diabéteszrõl és arról,
mit takar a felhívás: Gondtalanul 50-en túl:
éljünk egészségtudatosan! Kardos Ilona há-
ziorvos, Herczeg László belgyógyász és
Harcsa Eleonóra diabétesz szakorvos elõ-
adásában.

A fenti témákról ingyenes tanácsadó fü-
zetekkel, könyvtári szakirodalmunkról te-
matikus könyvjelzõkkel tájékoztattuk olva-
sóinkat, a program résztvevõit.

A társas nagyik

Pénteken újabb csemege várta kitartó kö-
zönségünket. Pusztaszeri Lász1ó Karády és
Ujszászy. Párhuzamos életrajz történelmi
háttérrel címû könyvének bemutatója 
C. Tóth János mûvelõdéstörténész kalauzo-
lásával. Közremûködött egy fiatal színmû-
vész, Nedvig Beatrix. A hallgatóság megis-
merkedhetett a szerzõ munkásságával, és
persze a könyvvel. 
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Könyvbemutató
után



A történész-író munkája nem regény, nem
az alkotói képzelet szabad leleménye, ha-
nem szakirodalmi és levéltári forráskutatá-
sok nyomán született, oldott, színes stílus-
ban megírt történelmi ismeretterjesztõ mun-
ka. Két csillagsorsú ember találkozott 1942
nyarán egy farkasréti villában. Mindketten
pályájuk csúcsán állottak. Karády Katalin
abban az évben hét nagy és két kisfilm fõ-
szerepét játszotta, dalénekesként is példát-
lan népszerûséget ért el. Ujszászy István
rangban, beosztásban szintén az 1942. év-
ben érte el szolgálati karrierje delelõjét. Az
elsõ világháborús csapatszolgálat után azon
szerencsés fiatal tisztek közé tartozott, akik
tovább szolgálhattak a békeszerzõdés által
szûk keretek közé szorított nemzeti hadse-
regben is. Mûvelt, több idegen nyelvet isme-
rõ, jó fellépésû, társaságilag is kifogástalan
tisztként tartották számon.

A találkozás mindkettõjük életét gyökere-
sen megváltoztatta. A tábornok mélyen, fenn-
tartások nélkül beleszeretett a gyönyörû és
emberi mivoltában is vonzó asszonyba. 
A szerzõ találóan nevezi könyvét párhuza-
mos életrajznak, mert miközben mindkét sze-
replõ életútját külön-külön is áttekinti, a ta-
lálkozási pontokon összefonja a szálakat,
amelyek ezt a két, szépségében és tragikumá-
ban is felemelõ emberi sorsot összekötötték.

A könyvbemutatót versek, eredeti Ka-
rády-filmekbõl részletek, történelmi filmdo-
kumentumok, zenei betétek színesítették, és
részlet hangzott el az író Hajnali csengeté-
sek címû monodrámájából.

Könyves vasárnap

8-án, szombaton hagytunk egy lélegzetvétel-
nyi idõt a nagyiknak, hogy elõre elkészítsék
a vasárnapi ebédet, hiszen vasárnap a Könyv-
tári nagyi-partira vártuk õket reggel tíztõl
délután négyig. Délelõtt a különbözõ részle-
geinkben felállított rejtvényes, meglepetése-
ket is tartogató akadályok, vidám könyvtár-
használati játékok várták a játékos kedvû 
nagyikat, majd egy finom ebédre láttuk ven-
dégül õket. Délután pedig õk maguk mutat-
ták be versmondó, mesélõ és énekesi 
tu-dásukat, majd Pál Pista bácsi, az utolsó 
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dás kápráztatott el bennünket Tereskérõl 91
évével, fiatalos lendületével, mesélõ, éneklõ
és persze dudástudásával. 

De ne vágjunk az események közepébe!
Inkább olvassuk el Chászárné Simon Alice
nyugdíjas pedagógus olvasónk Hajrá, Na-
gyik! címû beszámolóját a vidám rendez-
vényrõl!

„Eddig sem csak a kölcsönözhetõ könyve-
kért jártam az egri Bródy Sándor Könyvtár-
ba. Az ott uralkodó kellemes légkör, a szép
környezet, a jó programok mind odavonzot-
tak. Most ez a nagyi hét aztán a csúcs volt!

Egyesületünk – Egri Barátnõk a Jövõért –
több tagja jelentkezett a különbözõ érdekes
programokra. Már a kiállításunk rendezése
nagy élmény volt. Mennyi mindent rejtenek
a nagyik szekrényei! 

Volt a héten annyi program, olyan válasz-
ték, hogy el sem tudtunk mindre menni, de
mindenki talált kedvére valót. A vasárnapi
vetélkedõre némi huzavona után összeállt
hétfõs csapatunk, elkelt a biztatás az uno-
káktól is: – Nagyi, aztán nehogy leégj ne-
kem! Hajrá, Nagyi!

Bizony, mostanság a tévé elõtt ülve fi-
gyeljük leginkább a vetélkedõket, okos vála-
szokat adva a versenyzõkkel együtt vagy he-
lyettük. Hja, könnyû a fotelból! Most azon-
ban ez élesben megy!

Miután megkaptuk az eligazítást és ke-
zünkbe vettük a helyszínrajzot és a pontozó-
ívet, egymást ugratva, biztatva nekivágtunk.
Magunk is meglepõdtünk mennyire jól vet-
tük az akadályokat. A puzzle kirakása, a
vers felismerése, képeslapküldés interneten,
a Gárdonyi titkosírásával írt regénycímek
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megfejtése – ez nekünk semmi volt! Na de
aztán jött a neheze! 

Regény- vagy filmcímet kellett elmutogat-
nia egyikünknek és kitalálnia a többieknek,
mi az. Jó, hogy a mindig vállalkozó kedvû
Szilvia kaparintotta meg a cédulát, amelyen
ez állt: Winnetou. Persze ezt még nem tud-
tuk, csak elképedve és nevetve néztük, hogy
a pehelysúlyúnak nem mondható Szilvi kör-
belovagol a szobában, nyerít, nyilaz, a fejére
mutogat, hogy ott van valami. Értetlenségün-
ket látva apait-anyait beleadott, mi meg dõl-
tünk a nevetéstõl. Végre rájöttünk, hogy 
valami indiánról van szó, aztán boldogan
üvöltöttük: – Winnetou!!! Újabb plusz pon-
tot nyerve indultunk az új akadályok felé.
Ragasztottunk zsebet könyvfedélre, párosí-
tottunk képeket, végül az internetes Legyen
Ön is milliomosnál elvéreztünk. Már olyan
magabiztosak voltunk a sok jó eredménytõl,
hogy ott elkapkodtuk a választ, pedig még
segítségünk is maradt benn. 

A finom ebéd közben jókat nevettünk ma-
gunkon, felemlegettük a legvidámabb perce-
ket, botlásainkat, sikereinket.

A délutáni Ki Mit Tud?-ot nagyon élvez-
tük. A nagymamák és a nagypapák kitettek
magukért! Vers, dal, tánc váltogatta egy-
mást, végül megkoronázta az estet Pál Pista
bácsi, a 91 éves dudás szereplése. Csuda jól
szórakoztunk, sokszor együtt énekeltünk a
fellépõ »mûvésszel«.

És végül a díjkiosztás… Hát, harmadik
helyezettre is szükség van!  Annyira azért
nem égtünk le! Haza mertünk menni.

A kapott szép könyvet és oklevelet ma-
gunkhoz szorítva boldogan búcsúztunk a

könyvtár nagyon kedves dolgozóitól. Sok-
szor elhangzott: Jövõre veled ugyanitt!”

Ezen a héten azok is találtak maguknak játé-
kos elfoglaltságot, akik nem a programok
kedvéért látogattak el könyvtárunkba. A ze-
nei gyûjtemény összeállításában Nemcsak a
húszéveseké a világ – régi slágerek zenei to-
tója címmel az érdeklõdõk egy totót tölthet-
tek ki egész héten, mely nyomtatva megta-
lálható volt könyvtárunkban, a megfejtést
bedobhatták az erre a célra elõkészített lá-
dákba, vagy online is megfejthették a Hang-
tárnok zenei blogon.

61 megfejtés érkezett, külön díjaztuk a
nyomtatott és külön az online pályázókat
három-három cédével. A nyeremények: Má-
té Péter, Szécsi Pál, Frank Sinatra és más,
slágerválogatásokat tartalmazó cédék vol-
tak, melyeket a következõ héten nagy öröm-
mel vehettek át boldog tulajdonosaik.

Természetesen a gyerekek sem maradtak
program nélkül. Találkozhattak a Varázsdo-
boz elõadásán E. Román Katával, a Magyar
Katolikus Rádió irodalmi fõszerkesztõjével
a gyermekkönyvtárban, vetélkedtek az inter-
net rejtelmeibõl, ismerkedhettek mai ma-
gyar illusztrátorok alkotásaival, a Ciróka-
körben pedig babák, mamák láthatták vi-
szont egymást.

Felnémeti fiókkönyvtárunk is szervezett
programot Eger északi városrészének. A
könyvtár látogatói egész héten át gyönyör-
ködhettek a felnémeti kreatív nagyik kézi-
munka- és gobelinkiállításában, a társas na-
gyik napján pedig a Felnémeti Derûs Al-
kony Nyugdíjas Egyesület Hagyományõrzõ
Csoportjának bemutatkozó elõadására ke-
rült sor.

Jutott program a kistérségi szolgáltató
rendszer könyvtáraiba is: a Babszem Jankó
Gyermekszínház és a Galagonya Bábszín-
ház szórakoztatta a nagyikat és unokáikat.
Sokakat vonzott az Ügyeskedj a Nagyikkal!
címû kézmûves programunk is Heves me-
gye számos településén.

Ám nemcsak könyvtárunk kedveskedett
érdekes rendezvényekkel a nagyiknak! Kö-
vetkezzék egy színes körkép megyénk váro-
si könyvtárainak programkínálatából, aho-
gyan a helyi könyvtárosok látták!
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Gyöngyös

A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyv-
tár idén is sok programmal csatlakozott a
rendezvénysorozathoz.

Rendhagyó és rendkívül sikeres zenés
rendezvényre került sor október 7-én. Hogy
kerül a csizma az asztalra? – kérdezhetnék
joggal a hír iránt érdeklõdõk. Vagyis: mit
keres egy könyvtárban az élõzene, az ének
mint fõszereplõ és nem mint a verset, pró-
zát, szöveget kísérõ, színesítõ kiegészítés.

A magyarázat egyszerû. Különgyûjte-
ményeink – a zenei és a helytörténeti – az
utóbbi idõben értékes kéziratokkal, közel
százéves, Gyöngyösön született szórakozta-
tó zenei kottákkal, környékbeli népdalgyûj-
tésekkel gyarapodott. Az elmúlt kétszáz év-
ben Vörösmarty Mihálytól Rákos Sándoron
át a maiakig gyönyörû versek születtek
Gyöngyösrõl, a Mátráról, környékünkrõl,
melyek zenébe ágyazva új élményt nyújthat-
nak. Zenemûvek, zenés színpadi mûvek
komponálására ragadtatta nagy zeneszerzõ-
inket, Kodály Zoltánt, Farkas Ferencet a
környék szépsége, kultúrája. Korabeli fel-
jegyzések, tudósítások tanúskodnak arról,
hogy a zene, az éneklés, az igényes szóra-
koztatás éppúgy sajátja volt a gyöngyösiek-
nek, mint a szorgalmas munkavégzés.

Csak néhány példa: 1824-ben Bihari Já-
nos dalszerzõt, kora legnagyobb prímását it-
teni fellépése során érte végzetes baleset
(karja törött), amik következtében örökre el-
némult a hegedûje. 1880-ban, majd 1920-
ban Blaha Lujza és társai adtak nagysikerû
mûsorokat. 1890. augusztus 17-én Zsadányi

Armand zeneszerzõ és hegedûmûvész hang-
versenyére került sor, amelyen a Gyöngyösi
emlék c. mûvével nagy sikert aratott. 1896-
ban Dankó Pista nagyszerû elõadásán tap-
solhatott a lelkes közönség.

Adódott tehát a lehetõség és a feladat,
hogy ezeket a „kincseket” bemutassuk a ma
közönségének, felhívjuk a figyelmet arra így
is, hogy a könyvtár nemcsak könyvek és
számítógépek gyûjteménye, hanem a múlt
értékeinek összegyûjtõje, megõrzõje és köz-
readója is egyben.

Kicsit tartottunk az érdeklõdés, fogadta-
tás milyenségétõl, de kellemesen csalód-
tunk, hisz zsúfolásig megtelt a nagyterem,
és nem maradt el a gyakori taps sem.

A siker persze az elõadóknak is köszön-
hetõ, akik maguk is izgalmas kirándulásnak
tartották a könyvtári kezdeményezést. 
A népdalokat Kalocsai Mária, a nótákat
Zilahy Györgyi, a maga által megzenésített
verseket Nagy Tibor „Wyrág” szólaltatta
meg Szabó Viola és Kerek Norbert autenti-
kus zenei kíséretével. Az összekötõ szöveg
felolvasását Barna Jenõ, a helyi televízió
szerkesztõje, riportere vállalta magára.

Október 9-én Egészségre hangoló délelõtt
volt intézményünkben. Ingyenes vércukor-
és vérnyomásmérés után gyógyteák kóstol-
gatásával tehették kellemesebbé az olvasás,
könyvválogatás perceit látogatóink. Leg-
újabb, egészséggel foglalkozó könyveinkbõl
egy kis kiállítást rendeztünk. Népszerû volt
a Grafológus a könyvtárban, kolléganõnk
egész délelõtt elemezte kézírásuk alapján ol-
vasóink sorsát, jellemét.

Ezen a napon délután a Gyermekkönyv-
tárban Mutassuk meg, Nagyi! címmel nagy-
szülõk és unokák közös produkciójára volt
lehetõség. 

Olyan nagyszülõknek és az unokáiknak a
jelentkezését vártuk, akik szívesen bemutat-
koznak egy közös produkcióban. Lehetett
verset, mesét mondani, zenélni, énekelni,
táncolni, bûvészkedni stb. kötöttségektõl
mentesen, a magunk és a közönség örömére.

Személyre szóló meghívókat küldtünk ki,
programunkat reklámoztuk az Ingyen Piac
címû újságban, a Gyöngyösi Mûsor novem-
beri számában, beszámolt róla a Szent Ist-
ván Rádió, a Dió Rádió egy-egy riport kere-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. november18

Grafológus a könyvtárban



tében, valamint a Gyöngyösi Városi Televí-
zió felvételeket készített az eseményrõl. 

A rendezvényen megjelent szülõk, nagy-
szülõk és unokák izgatottan várták a pro-
dukciókat, s látszott rajtuk a meghatottság,
amikor köszöntöttük õket. Végül öt család
vállalta a közös szereplést, a többiek az uno-
kával közösen készített süteményekkel és
szörpökkel tették gazdagabbá a programot.
A mûsorban elhangzott vers, próza, fuvola-
és furulyaszám. Külön kiemelném Godó
nagymamát az ikrekkel, akik egy esti, lefek-
vés elõtti jelenetet mutattak be pizsamába
öltözve. Igazi párnacsata zajlott a szemünk
elõtt, majd következett az esti mesélés, ahol
elcsendesedve figyeltek a gyerekek. 

Jutalmul minden nagymama kapott a
könyvtártól egy szál szép virágot, melyet az
unokák nyújthattak át. Ezen kívül emléklap-
pal, értékes és kedves ajándékokkal (egy-
éves ingyenes könyvtári tagság, kötény, 
fakanál, toll, tolltartó) leptük meg õket.
Mindenki meghatottan, boldogan távozott,
köszönve a rendezvény ötletét és színvona-
lát. 

A hét csúcspontja a Könyves vasárnap
volt, október 11-én rendkívüli nyitva tartás-
sal, színes programokkal vártuk látogatóin-
kat. Ezen a napon ingyenes volt a beiratko-
zás, az internethasználat, a tárlatlátogatás.
Több mint száz beiratkozó használta ki a le-
hetõséget. Egyperces irodalmi játékunkban
a helyes válaszokat apró ajándékokkal jutal-
maztuk. 

11 órakor kezdõdött a 675 éves várossal
kapcsolatos pályázatok eredményhirdetése.
Az irodalmi pályázatra 11 pályamunka érke-
zett, színvonalas versekben és prózai alkotá-
sokban fogalmazták meg az alkotók Gyön-
gyöshöz fûzõdõ érzelmeiket, emlékeiket. 
A grafikai pályázattal 16 alkotót sikerült
megszólítanunk, akik szemet és szívet gyö-
nyörködtetõ munkákat adtak be. A legtöbben
a fotópályázaton vettek részt, 32 pályázó in-
dult a megmérettetésen, csodálatos fényképe-
ken mutatva be városunk rejtett szépségeit. Az
eredményhirdetés során az önkormányzat és
az Európai Unió segítségével sok szép aján-
dék talált gazdára, az elkészült mûalkotások-
ból pedig látványos kiállítás nyílt a könyvtár
elsõ emeletén. A könyvtári héthez kapcsoló-

dó családi rejtvényfüzet helyes megfejtõi kö-
zül is ekkor sorsoltuk ki a nyerteseket.

A városunkat szeretõ embereknek érde-
mes megnézniük a pályamunkákból készült
kiállítást, mely november közepéig tekint-
hetõ meg a Vachott Sándor Városi Könyvtár-
ban, a Fõ téren. Mi, könyvtárosok, azt gon-
doljuk, hogy méltó rendezvényt sikerült
megvalósítanunk Gyöngyös, a 675 éves vá-
ros olvasóinak, lakóinak örömére.

Heves

Hevesen népszerûek az évtizedes hagyo-
mányra épülõ õszi könyvtári hét rendezvé-
nyei. Az idei programsorozaton is sok gyer-
mek és felnõtt látogatott el hozzánk.

A hét elsõ napján nyitottuk meg az alkotó
nagyik Amire büszkék vagyunk címû kiállí-
tását, ahol a nagymamák, nagypapák mutat-
koztak be festményeikkel, gobelinjeikkel,
hímzéseikkel, asztali díszeikkel.

Sokan voltak kíváncsiak az Amikor én
még kissrác voltam címû emlékkönyv-kiállí-
tásra is. Az idõsebbek nosztalgiával, a fiata-
lok nagy érdeklõdéssel nézegették az 1900-
as évek elejétõl napjainkig datált bejegyzé-
seket. A megnyitót Kelemen Csaba zenés,
verses estje zárta, ami idõseknek és fiatalok-
nak egyaránt kellemes kikapcsolódást nyúj-
tott.

Szerdán látogatott el a hevesi olvasóihoz
Fejõs Éva, a Nõk Lapja méltán népszerû új-
ságírója, aki R. Kövér Balázzsal beszélgetett
életérõl, munkájáról, könyveirõl. Elmesélte
élményeit, melyek írásai alapjául szolgáltak.

Pénteken egy jó hangulatú, közös élményt
nyújtó Ki mit tud?-ot szerveztünk nagyszü-
lõk és unokáik részvételével. Fellépett egy
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kilenctagú retrozenekar, a nagymama és a
nagypapa énekelt, õket kísérte hét unokájuk.
Nagysikerû elõadásával e lelkes kis csapat
nyerte el az elsõ helyezést. Persze a többi
versenyzõ is kapott elismerést és sok-sok
tapsot a közönségtõl. 

Ezen az estén került sor Szabó János há-
ziorvos Fitten 60 fölött címû elõadására,
mely után még rengeteg személyre szabott
kérdésre válaszolt a doktor úr az ingyenes
vércukor- és vérnyomásmérés mellett.

Még mindig szeretem a könyvtárat! cím-
mel hirdettük meg a családi „könyvtárolást”
a könyves vasárnapon. Sajnos az esõ miatt
be kellett költöznünk a könyvtár épületébe,
így az aszfalt helyett rajzlapokra készíthet-
ték el a gyerekek Az én szupernagyim címû
rajzaikat. A kicsik rajzoltak, szüleik, nagy-
szüleik közben kedvenc sütemény- és étel-
receptjeiket csereberélték. Amíg a zsûri 
értékelte a rajzokat, a szónokok álltak a pó-
diumra, és egymással versengve mondták el
érveiket pro és kontra, Bezzeg az én idõm-
ben címmel.

Délre megérkeztek a nagyik által készített
finomságok is a nagyi fõztje versenyre be-
nevezett nagymamáktól, melyeket egy uno-
kákból álló zsûri értékelt (kóstolt), de csak
nehezen tudott választani az ízletes falatok
közül.

A könyves vasárnapot egy interaktív
gyermekmûsor zárta a Buborék együttes
elõadásában, ahol a „bemelegítés” után már
feloldódva játszottak, táncoltak a felnõttek
is gyermekeikkel, unokáikkal.

Hatvan

A Hatvan Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár is bekapcsolódott az országos ren-
dezvénysorozatba.

Irodalmi, zenei programokkal, beiratko-
zási akciókkal vártuk kedves látogatóinkat
és olvasóinkat a könyvtárba. A rendezvény-
sorozat elsõ programja október 5-én 18 órá-
tól kezdõdött. Zenehíd-hazafelé címmel
könyvbemutatóra vártuk a zenét szeretõ kö-
zönséget, amikor is Juhász Elõd zenetörté-
nésszel, a könyv írójával találkozhattak az
érdeklõdõk.

Másnap, október 6-án 18 órától Berecz
András, az ország mesemondója nevettette
meg a szép számmal összegyûlt közönséget.
Félbevágott pipafüst címmel fergeteges han-
gulatú estjének lehettünk részesei.

Október 9-én 18 órától, egyben kapcso-
lódva a magyar nyelv éve programjaihoz is,
Keresztnevek enciklopédiája címû könyvét
mutatta be a két szerzõ, Raátz Judit és
Fercsik Erzsébet. Mindketten az ELTE Mai
Magyar Nyelv Tanszékének tanárai. Ez al-
kalommal bemutatkozott a könyvet megje-
lentetõ TINTA Könyvkiadó, és lehetõség
volt könyvvásárlásra is, igen nagy kedvez-
ménnyel.

Az õszi könyvtári napok talán legnépsze-
rûbb programja országszerte a Könyves va-
sárnap volt, október 11-én. Nagyon sok
könyvtár kinyitott ezen a napon, így a hatva-
ni is. Rendkívüli nyitva tartással, ingyenes
beiratkozással, a késedelmi díjak elengedé-
sével, játékos fejtörõkkel, játszóházzal vár-
tuk a látogatókat, olvasókat.

Elõzetes bejelentkezés alapján egész hé-
ten fogadtunk iskolai csoportokat, osztályo-
kat könyvtárhasználati órákra, foglalkozá-
sokra.

Kisköre

A kiskörei városi könyvtár, mint az utóbbi jó
néhány évben mindenkor, most is csatlako-
zott a programsorozathoz. 

Október 6-án Én is szörfözhetek? Ismer-
kedés az internet és a számítógép-használat
rejtelmeivel címmel szerveztünk programot.
A résztvevõk megismerték a számítógép
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alapvetõ mûködését, tájékoztatást kaptak az
internet korlátlan lehetõségeirõl. Olyan
hasznos és mindenki számára érdekes hon-
lapokat mutattunk be, amelyek ismerete a
mindennapi élethez nyújthat segítséget. Pél-
dául elektronikus ügyintézések, bevallások,
pályázati tájékozódás, internetes keresõk
használata, közhasznú információszerzés
stb. Jó érzés volt látni azok örömét, akik
most fedezték fel, hogy mi mindenre lehet
használni az internetet. 

Október 8-án, az egészséges nagyik nap-
ján Ötvenesek öröme – a jó látás és a jó köz-
érzet volt a mottónk. Az ötven éven felüli
emberek legtöbbjének bizony már nem tö-
kéletes a látása, sokuknál jelentkeznek ízü-
leti panaszok, izom- és egyéb fájdalmak,
amelyek megkeserítik a mindennapokat.
Konkrétan nem betegek ugyan, de a kom-
fortérzetük már nem a régi, és sokszor nem
érzik magukat jól a bõrükben. Ezeknek az
embereknek szerettünk volna segíteni ezen a
napon programjainkkal.

Reggel megérkeztek Hevesrõl a látszeré-
szek, akik az egész napos ingyenes látás-
vizsgálatot végezték. Az ideiglenesen opti-
kai helyiségnek kinevezett falugazdászi
irodában egész nap egymásnak adták a ki-
lincset az érdeklõdõk, nem hagyva még
ebédidõt sem a Honti Optika munkatársai-
nak. 

Délután megkezdõdött az egészségi álla-
pot felmérése, melyben a II. sz. háziorvosi
körzet munkatársai voltak segítségünkre.
Itt vércukorszint- és vérnyomásmérésre,
valamint BMI index megállapítására került
sor, de többen tanácsot is kértek a új influ-
enzavírus elleni védõoltás beadatásával
kapcsolatban, majd elõadásokat hallgat-
hattak az érdeklõdõk három témában. 
A természetes gyógymódokkal és a gyógy-
növények hatásaival Lakatos Jelena termé-
szetgyógyász, háziorvos ismertetett meg
bennünket. A mozgásszervi betegségekrõl
és azok rehabilitációjáról Németh Mi-
hályné szakápoló beszélt nagy szakérte-
lemmel és odaadással. Amiben a konduktor
segíteni tud, agyi történések utáni rehabi-
litáció, szklerózis multiplex, Parkinson be-
tegség volt a címe Varga Györgyné kon-
duktor elõadásának. A mindennapi életben

errõl tudunk talán a legkevesebbet, így ta-
lán ezt az elõadást követtük a legnagyobb
figyelemmel, amit nem volt nehéz megten-
nünk, hisz Zsuzsa minden mondatával
olyan köznapi nyelven és érthetõen mond-
ta el az ismereteket, hogy nem lehetett
nem odafigyelni.

A könyves vasárnapon Unokám! Gyer-
mekké tettél címmel közös unoka-nagyszülõ
programon vettek részt az érdeklõdõk.

Számunkra ez jelentette a legnagyobb ki-
hívást, mivel ezt teljes egészében saját kútfõ-
bõl merítettük és viteleztük ki. A programra
való felkészülést már a nyáron, illetve szep-
temberben elkezdtük azzal, hogy felhívást
intéztünk a nagyszülõkhöz és az unokákhoz
Olvassuk közösen címmel. A felhívásban
Csukás István A téli tücsök meséi címû köny-
vének közös elolvasására kértük fel a nagy-
szülõket és a gyermekeket, most pedig ebbõl
a könyvbõl készítettünk feladatokat, melyek-
ben felidéztük a mesét, s ehhez kapcsolódva
játékos és kreatív feladatok megoldására ke-
rült sor. A legnagyobb izgalmat a keresztrejt-
vény megfejtése jelentette.

A jó hangulatú és izgalmas délelõttön a
feladatokat szinte mindenki hibátlanul ol-
dotta meg, s a végén természetesen a juta-
lom sem maradt el. A résztvevõk megelége-
detten, gazdag és szép élménnyel távoztak 
a könyves vasárnapról. 

Úgy gondoljuk, hogy a 2009. évi Orszá-
gos nagyi könyvtári napok kiskörei rendez-
vényei mindenki számára hasznos és kelle-
mes idõtöltést jelentettek. Többen elmond-
ták, hogy ez alkalommal is érdemes volt
részt venni a programjainkon, és továbbra is
szívesen jönnek el hozzánk.

A helyi beszámolók is jelzik, milyen si-
kerrel zajlottak a programok megyeszerte, s
hogy megvalósult az országos felhívásban
kitûzött célunk: „Bízunk abban, hogy az ok-
tóberi eseményekkel hozzájárulhatunk az
idõs emberek életminõségének esélynövelé-
séhez, és az Országos nagyi könyvtári napok
után – a jelenlegi könyvtárhasználók mellett
– sok újonnan beiratkozóval találkozunk
majd rendszeresen. Szeretnénk, ha sokan
hallgatnának hívogatásunkra: Ne üljön ott-
hon, ha könyvtárában otthon lehet!” ■
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