
Csoportunk tagjai örömmel gyûjtögették,
majd féltve õrizgették a mûvésznõrõl ké-
szült képeket, szórólapokat. E megindító lá-
togatás után elindultunk a helyi temetõbe,
ahol 1999-ben, a családi sírboltban temet-
ték el Szeleczky Zita színmûvésznõt. A ko-
szorúzás meghitt pillanatai után megnéztük
az 1822-ben épült, akkor még torony nélkü-
li református templomot. A templom végle-
gesen 1845-ben készült el. A kulturális
programot ebéddel zártuk a helyi idõsek
otthonában. A délutáni események már na-
gyon gyorsan követték egymást. A mûvelõ-
dési házban felidéztük a mûvésznõ életének
fontosabb állomásait, kitüntetéseit, majd
beszélgettünk híres filmjeirõl. Belenézhet-
tünk a Kalmár László rendezte, 1943-ban
készült Sziámi macska címû filmbe is. 

A tartalmas idõtöltést félbeszakította a
hazaindulás ideje. A napot a valóságban is
káprázatos õszi napsugaras idõjárás még
szebbé varázsolta. 

Az út ötletéért és megvalósításáért köszö-
nettel tartozunk Venyigéné Makrányi Mar-
gitnak, a megyei könyvtár igazgatójának,
Bánfalvi Lászlónénak, az Ózdi Mûvelõdési
Intézmények Városi Könyvtár vezetõjének
és munkatársainak, és nem utolsó sorban a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai
Kollégiuma támogatásának. ■
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A nyugdíjasklubok vezetõivel tartott megbe-
szélésen alakult ki a Pákolitz István Városi
könyvtár programja.

6-án az aradi vértanúkról, 7-én a magány-
ról és az idõskori párkapcsolatokról beszél-
gettek a nyugdíjasok könyvtáros és házior-
vos vezetésével a kézikönyvtárban.

8-án ugyanott egy helyi nyugdíjas képes-
lapgyûjtõ Paks régen és ma címmel mutatta
be gyûjteményét. Az esemény magától érte-
tõdõen helytörténeti elõadássá, eszmecseré-
vé szélesedett.

Felesége pedig foltvarró munkáiból rende-
zett kiállítást.

Az utóbbi programokat – más korosztá-
lyoknak – megismételték a könyves vasárna-
pon. Ekkor nevelési, utazási, irodalmi, szá-
mítógépes vetélkedõn is részt vehettek a 
látogatók.

Korabeli helyi dokumentumok felhaszná-
lásával Régi szép paksi idõk címmel jelenetet
mutattak be diákszínjátszók.

Népszerû volt a kóstolós étel- és gyógy-
tea-bemutató is.

A város két idõsek otthonában – folytatva
a nagy könyv évében megkezdett hagyo-
mányt – délutánonként Móricz-novellákat
olvastak fel általános iskolai tanulók.

Három éve (egyszeri alkalomként) kezdõ-
dött a Sünizene. Azóta babák és édesanyák
hetenként két csoportban mondókákat, dalo-
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kat, ritmusjátékokat tanulhatnak, gyakorol-
hatnak együtt a gyerekkönyvtárban. Így volt
ez a könyvtári napok idején is.

A mûvelõdési központ könyvtárának
munkatársa a már mûködõ önképzõkör,
könyvtárgaléria, filmklub, zenebarátok cso-
portja tagjainak szervezett programokat.

Korban is kézenfekvõ volt a választás, hi-
szen az alkalmak látogatói nagyrészt (fiatal)
nyugdíjasok. (Az atomerõmûbõl jelentõs
korkedvezménnyel lehet nyugdíjba vonulni.)

5-én Tereza Worowska mûfordító Márai
Sándor lengyelországi fogadtatásáról szá-
molt be. Elmondta, hogyan került kapcsolat-
ba Márai mûveivel, melyeket tartotta a leg-
fontosabbnak lengyel nyelvre fordítani.
Hallhattak a jelenlevõk a mûfordítói munka
mûhelytitkairól és Tereza Worowska tervei-
rõl is. (A beszélgetés hatása már érzõdik a
kikölcsönzött Márai-könyvek számában.)

Másnap a könyvtár állományában találha-
tó hangoskönyvek bemutatására és hallgatá-
sára került sor.

Csütörtökön Kacsó Tibor Marosvásár-
helyrõl áttelepült nyugdíjas tanár Pirkadatok
és szürkületek a székely fõvárosban címû
könyvét mutatták be (a regény kézirata alap-
ján) népes hallgatóság elõtt. (A könyv
ugyanis nem készült el a bemutatóra!) A fel-
olvasott részletek között az egyik helyi cite-
razenekar tagjai játszottak. 

Pénteken nyílt meg Oláh Dénes sárszent-
lõrinci fafaragó kiállítása a könyvtárgalérián.
A kézmûvest lánya saját, erre az alkalomra
írt versével köszöntötte.

Szombaton délelõtt a közeli Ürgemezõre
hívta sétára az érdeklõdõket a könyvtáros. 
A helyi természetvédõk által készített kb. hat
kilométeres tanösvényen a paksi határ nö-
vény- és állatvilágát ismerhették meg.

Ebben a könyvtárban is egész héten in-
gyen használhatták a számítógépeket a láto-
gatók. Közülük néhányan jelentkeztek is fel-
használóképzõ-tanfolyamra.

Mivel a könyvtár a városi mûvelõdési köz-
pontban mûködik, évek óta gyakorlat, hogy a
könyvtáros népmûvelõ kollégáival együtt ál-
lítja össze az idõsek napja (október l.) körüli
rendezvényeket. Az idén így két hétig válo-
gathattak az idõskorúak a bõ programkíná-
latból.

Az ajándéktollak, könyvjelzõk, jegyzetfü-
zetek, a táskák, a sapka és a kötény a kiál-
lításmegnyitó elõtti sorsoláson találták meg
gazdáikat.

A fõnõvér betegsége miatt elmaradt a kö-
zeli idõsek otthonában a tervezett hangos-ké-
pes könyv elkészítése. Erre késõbb kerül
majd sor. 

Nem ez az elsõ ilyen jellegû próbálkozás.
Három évvel ezelõtt a könyvtár raktárában
rögtönzött stúdióban folytak az elsõ paksi
hangoskönyv felvételei. Bárki jelentkezhe-
tett, aki kedves versét kívánta saját hangján
megörökíteni. Azoknak, akik mozgásukban
korlátozottak, az idõsek otthonában biztosí-
tották a technikai feltételeket. Házi ünnepsé-
gen a könyvtár munkatársa be is mutatta az
elkészült felvételt. Ezt tavaly megismételte.
Az idén már képet is felvesznek a produkci-
ókról, és nem marad el az ünnepélyes bemu-
tatás sem.

Tartottak rendezvényeket a könyvtári na-
pok alatt a városkörnyéken is. Ízelítõül:
Bikácson (A nagymama fõztje), Bölcskén
(kiállítás: Bezzeg az én idõmben!, elõadás Az
egészséges nagyi címmel), Györkönyben
(hagyományos helyi ételek – például a salz-
prezn – sütése), Nagydorogon, Németkéren,
Pusztahencsén is. ■
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