
Szekszárd

Ötvenéves a Tolna megyei könyvtár épülete,
amely az elsõ szabadpolcos, könyvtárnak
emelt épület volt Magyarországon a háború
után, ezért idén kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a könyvtárépítészet, a középület-terve-
zés, az építõmûvészet és a városfejlesztés te-
rületére, aktuális kérdéseire, országos
könyvtárépítészeti szimpózium keretében.
Az alkalomra építészeket, könyvtári szakem-
bereket, az önkormányzatok képviselõit, épí-
tészhallgatókat, civil szervezeteket és az új
megyei könyvtár építését kívánó lakosságot
hívtuk. A rendezvény nagy érdeklõdés mel-
lett, komoly szakmai háttérrel zajlott. Elekes
Eduárdné nyugalmazott könyvtárigazgató ti-
zenhét elkészült, de meg nem valósult terv
alapján vázolta a szekszárdi épület jobb sors-
ra érdemes átalakítási, új épület tervezési
történetét, majd az építészek beszéltek egy-
kori elképzeléseikrõl. Délután az utóbbi
években megvalósult magyarországi könyv-
tárberuházások bemutatására került sor.

Október 6-án a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatá-
val közösen megyei ankétot tartottunk az 
önkéntesség évének jegyében, amelynek ke-
retében a közösségi bûnmegelõzés megvaló-
sulását segítõ elemek gyakorlati kipróbá-
lására, gyakorlati tapasztalatok, illetve az 
áldozatsegítõ szolgáltatások fejlesztésének
megbeszélésére került sor. A megyei és váro-
si szervezetek szándéknyilatkozatban kinyil-
vánították, hogy céljuk a legszélesebb össze-
fogás és az eddigi tevékenységek közös

szintre hozása, amely mögé a könyvtár áll
TETT Centrumként, s a maga sajátos eszkö-
zeivel tudásbázist és gyakorlati helyszínt
mûködtet, honlapján megjeleníti a lehetõsé-
geket (pl. prevenciós szabadegyetem peda-
gógusoknak, személyiségfejlesztés könyvtá-
rosoknak váratlan helyzetek megoldására,
menedékpont, mûhelymunkák).

Közel kétszáz olvasó iratkozott be és át a
könyves vasárnapon, majd gitárkoncert és
könyvbemutató szórakoztatta az olvasókat.

Gyermekkönyvtár
Az utóbbi években könyvtáros, gyerek és

szülõ egyaránt várta az õszi könyvtári napo-
kat. Az idén sem történt másként. Új progra-
mokkal új látogatókat, leendõ olvasókat
nyertünk meg. A hétközi programok a szoká-
sos módon, nagy látogatottságban teltek. 
A napi mottó minden program alaphangula-
tát megadta. A múltunkba való visszatekin-
tés a hagyományok fontosságát, az íróval 
való találkozás a kortárs irodalommal való
ismerkedést, az elmetorna a logikus gondol-
kodás fejlesztését, a tréning az eredménye-
sebb tanulást szolgálta. 
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A hétvégi két nap a könyvtárügy, illetve
az olvasáskultúra számára volt nagyon fon-
tos. Mivel a mintaadás a nevelés egyik esz-
köze, ezért a hétvége a család szórakozá-
sáról, közös ismeretszerzésérõl, a könyvtár 
közös használatáról szólt. A szülõ látta, hogy
a könyvtár biztos pont lehet gyereke életé-
ben: az ismeretszerzés, a szórakozás és a 
beszélgetés helye, a gyerek pedig a pozitív
szülõi magatartást látva otthonosan érezte
magát. Önfeledt játék folyt a családi vetélke-
dõn, közösen készítettek õszi termésképet,
figyelték a kozmetikus tanácsait, izgultak a
bûvész elõadásán. A legkisebbek édesanyjuk
ölében hallgatták mesemondónkat és zenés-
irodalmi programunkat. Élményt jelentett a
gyerekeknek, hogy olyan dolgokat tehettek,
amelyek eltérnek a könyvtárhasználat szoká-
sos rendjétõl. A vacsora, a hálózsákban alvás
különleges élmény volt számukra. A reggeli
utáni búcsú általános kérdése volt: Mikor
lesz ilyen megint?

Azt gondoljuk, hogy sok új látogatót,
könyvtárhasználót és olvasót nyertünk ezek-
ben a napokban, de ami még fontosabb: a
könyvtár másik, változó arcát is megmutat-
hattuk.

Simontornya

Hagyományainkhoz híven évente kiállítással
készülünk erre az alkalomra. Ezúttal olvasó-
inkat arra kértük, hogy kedvenc vagy külön-
leges macijukat hozzák be a könyvtárba. Az
összegyûlt, közel száz plüss- és porcelánjá-
tékból készített kiállításon Fülesmackó mond
most nektek szép meséket, gyerekek címmel
vártuk az érdeklõdõket. A korábbi években
lezajlott összefogás rendezvényeinek fotói-
ból is tartottunk bemutatót. A látogatók nagy

örömmel fedezték fel korábbi önmagukat a
képeken.

Nálunk járt Nógrádi Gábor és Nógrádi
Gergely író. A12–13 éves közönséggel ha-
mar megtalálták a közös hangot, jó hangula-
tú találkozót tartottak. Számos gyermek ka-
pott jutalmat az íróktól okos kérdéseiért.

A könyves vasárnapra helyi személyisé-
get hívtunk meg: Mesél a képviselõ címû so-
rozatunk immár nyolcadik állomásához 
érkezett. Október 9-én Bárdos László, Si-
montornya címzetes fõjegyzõje mesélt a
gyerekeknek, majd játszóház következett,
ahol a macikiállításhoz kapcsolódva fõleg
medvéket készítettünk, egyebek mellett fo-
nalból, papírból, sajtos és konzervdobozból
egyaránt.

A jó hangulatú foglalkozásra számos csa-
lád érkezett, a csepergõ esõ ellenére is együtt
tölthettünk egy kellemes délelõttöt.

Hõgyész

Tréfás tudáspróba. Szellemi vetélkedõ és 
vetítés az idõsek klubja látogatóinak

A szellemi tevékenység lassítja az örege-
dést. Ennek jegyében és vidám hangulatban
oldotta meg a hetven év felettiek csoportja a
számukra összeállított tréfás, kicsit becsapós
logikai feladványokat. A közös értékelés és 
a díjak kiosztása után vetítéssel, zenehallga-
tással zárult az összejövetel.

Illemtanóra a könyvtárban
A másfél órás szórakoztató, közösségfej-

lesztõ játék során a tíz év körüli gyerekek
alapvetõ viselkedési normákkal, illemsza-
bályokkal ismerkedtek. Az aktív részvétel
eredménye, reményeink szerint, nem csak az 
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elméleti tudás, hanem a gyakorlati megvaló-
sulás is. A sikeres foglalkozásnak folytatása
lesz, mert a téma feldolgozására nagy szük-
sége van a gyerekek minden korcsoportjá-
nak.

Tánci, baba, tánci… A Totyogó Klub 
heti összejövetele

A zenés-mozgásos foglalkozás három év
alatti gyerekek és szüleik – nem ritkán mind-
kettõ – részvételével zajlott. A jól ismert
mondókák, dalok tanulása mellett egymással
is ismerkedtek a kicsinyek, a szülõk pedig
megosztották tapasztalataikat egymással. 

Így kezdõdött. Az újkori Hõgyész elsõ 
házai és telepes családjai 

Franz Dissberger több évtizedes kutatása
eredményét, egy nem publikált kéziratot
adott át a helyi német kisebbségi önkor-
mányzatnak és a könyvtárnak. A forrás érté-
kû adattár egy XIX. századi térkép alapján az
akkori utcákat és helyrajzi jelölést követve
leírja szinte minden ház építõjét, késõbbi la-
kóit, tulajdonosait, családi vonatkozásokkal
együtt. A levéltári kutatásokon alapuló mun-
ka rendkívül fontos adalék az itt élt német és
zsidó családok történetéhez.

A Nagyszüleink még tudták címû 
pályázat eredményhirdetése, kiállítás

A gyerekek dolgozataikban sok, ma is
használható eljárást soroltak fel a takarítás,
az élelmiszer-tárolás, a rovarirtás, a házi
gyógyítás, a kertmûvelés, az öltözködés, a
kozmetika körébõl. 

A régiségekbõl rendezett kiállítás újabb
játékra adott lehetõséget – ki lehetett találni,
hogy a tárgyak mik és mi célt szolgáltak.
Látható volt például mosódeszka, házi szap-
pan, kukoricapattogtató készülék, „emele-
tes” tea- és kávéfõzõ, palatábla és -vesszõ,
légyfogó üvegbúra, kézzel hímzett, monogra-
mos ágynemû, olajmécses, függõón, lopótök,
téglavetõ ráma, kukoricamorzsoló és hajsütõ
vas. Természetesen elõkerültek az elfeledett
régi mesterségekrõl szóló könyvek is. 

A nyulaktól is lehet tanulni. Szendrõ Zsolt
egyetemi tanár, kutató elõadása 
a nyúltenyésztésrõl, -nemesítésrõl, a nyulak
viselkedésérõl

A rendkívül jó hangulatú elõadás egy-
szerre volt tudományos és szórakoztató. 
A tenyésztõknek jó tanácsokkal szolgált, az
érdeklõdõk bepillantást nyerhettek ebbe a
nem túl ismert ágazatba. Megtudhattuk,
hogy a magyar kutatók világhírûek e téren is.
Az elõadó a nyulak viselkedésérõl szóló
vizsgálatok eredményeit osztotta meg ve-
lünk. Az állatvédõk elképzeléseivel ellentét-
ben az üregi nyulaktól származó házi nyúl
igenis jobban érzi magát a kicsi, fedett, biz-
tonságot nyújtó odúban, mint a nagy, nyitott
térben, jobban szeret a hûsítõ fémrácson tar-
tózkodni, mint a szalmás almon, és nincs
szüksége nagy társaságra, amely csak az ag-
resszív dominanciaharcra jó alkalom és nem
a békés súlygyarapodásra.
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Kellemeset a hasznossal. 
Levendulazsák-varrás, ismerkedés 
a gyógy- és fûszernövényekkel

A kreatív kézmûves foglalkozáson a szá-
rított levendula tárolására használt kis zsá-
kocskát díszíthettek egyéni ötlet alapján, pél-
dául „behúzott” gomb használatával. Közben
sok érdekességet tudhattak meg a gyógynö-
vények háztartásban való hasznosításáról,
energiatakarékos és vegyszermentes, jól be-
vált megoldásokról.

Gyönk

Az országos könyvtári akcióhoz csatlakoz-
ván, a rendezvénysorozat elsõdleges célja az
általános és középiskolás korosztály, az idõ-
sek és a családok számára megszervezett
programokkal megismertetni a könyvtárban
folyó munkát és az itt elérhetõ szolgáltatáso-
kat. Október 4-én, délután a nyugdíjas klub
húsz tagjának mutattam be a könyvtár elké-
szült honlapját és az azon keresztül elérhetõ
szolgáltatásokat, híreket.

Ugyanezen a napon (este) tizenegy folt-
varró volt a könyvtár vendége. Õk Én így 
készítem címmel egymásnak mutatták 
be munkáikat, az alkalmazott technikákat, és
cseréltek ötleteket.

Október 5-én délelõtt az általános iskolá-
ból száztíz gyerek volt a könyvtár vendége.
Együtt énekelünk címmel P. Nagy László és
Kovács József László gyerekdalokból össze-
állított mûsorát hallgatták nagy élvezettel 
és énekelték együtt az ismert gyerekdalokat
az elõadókkal.

Október 7-én délelõtt a Tolnai Lajos Gim-
názium egyik osztálya látogatott a könyvtár-
ba. Az Aki a virágot szereti… címmel meg-
rendezett könyvtári óra keretében bemutat-
tam a virágok gondozása és szaporítása té-
mával kapcsolatos könyvtári irodalmat, és a
honlap segítségével a keresési technikákat 
a különbözõ elektronikus adatbázisokban. 
A virág az irodalomban és mûvészetekben
témához verseket és képeket kerestünk az ál-
lományban.

Október 9-én mi is könyves vasárnapot
tartottunk. A családok számára szervezett
irodalmi, nyelvi és helytörténeti vetélkedõn
tíz gyerek és öt felnõtt vett részt. A délelõtti
rendezvényen a könyvtár meg is vendégelte
a versenyen megéhezõ és megszomjazó gye-
rekeket. A legjobb eredményt elért három
család könyvjutalmat kapott a könyvtártól.

Tamási

Az idén is változatos programokkal vártuk
olvasóinkat. Október 4-én délután tamási ál-
lomásához érkezett a könyvtárút, így könyv-
tárunkban a nagykónyi gyerekek fogadásával
nyílt a programsorozat. Este helytörténeti
elõadással vártuk látogatóinkat, amelyen Ta-
mási szõlõ- és borkultúráját ismerhették meg
az érdeklõdõk Kurdi Tibor minden lényeges
szempontra kiterjedõ elõadásából.

Október 5-én reggel tamási olvasókból
verbuválódott kis kerékpáros csapat vitte to-
vább a könyvtárút emlékkönyvét Iregszem-
csére, ahol a helyi könyvtáros, Bitai Éva
iskolások által elõadott rövid irodalmi mû-
sorral fogadta a zarándokokat, majd a köz-
ségben tett sétán ismerkedhettek a falu törté-
netével és nevezetességeivel.
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Csütörtökön Kriston-Bordi Zsuzsanna a
quilling-technika rejtelmeibe vezette be a fõ-
leg pedagógusokból álló közönséget, akik az
elõadást követõ foglalkozáson ki is próbál-
hatták ügyességüket.

Az október 8-án, szombaton tartott hely-
történeti konferencia illeszkedett a könyvtári
hét programjaiba. Az elsõ alkalommal meg-
rendezett konferencián neves régészek és
történészek elõadásában az õskortól a török
hódoltság végéig ismerkedhettek a hallgatók
Tamási történetével és régészeti leleteivel.

A könyves vasárnapon az idén is családi
programokkal vártuk a látogatókat. Monos-
tori Mária Bóbita játszóházában képesség-
fejlesztõ, logikai társasjátékokkal szórakoz-
hatott a család apraja-nagyja, a felnõttek
egészségi állapotukat is felmérhették a már
hagyományosnak számító egészségügyi szû-
résen. A napot és a könyvtári hetet a Hétmér-
földes Szeretetszínház Pinokkió címû elõ-
adása zárta.

Nagymányok

„Mit tartogat számomra? Tanulási 
lehetõségek a „nagyvilágban”. 
Elõadás, könyvajánló, kvíz  

Dombai Szilvia, a Tolna Megyei Önkor-
mányzati Hivatal EIP vezetõje tartott elõ-
adást az ifjúság lehetõségeirõl az EU-ban;
csereprogramokról és támogatási lehetõsé-
gekrõl az európai országokban; arról, hogy
kivel lépjünk kapcsolatba, hogyan pályáz-
zunk támogatásra.

A tanulási lehetõségek az unióban ugyan-
olyan feltételekkel adottak, mint az egyes or-
szágok állampolgárainak. Nincs tandíj Lu-
xemburgban, Dániában, Görögországban,
Csehországban, Lengyelországban, Máltán.

A magyar ösztöndíjbizottság honlapján lehet
tájékozódni az éppen aktuális ösztöndíjakról
és a pályázás feltételeirõl. A másik fontos
kérdés a nyelvtanulás, és hogy milyen nyel-
veket tanuljunk. Elõadónk tapasztalatairól,
élményeirõl is beszélt. Az elõadást nagy ér-
deklõdéssel figyelte közönségünk, és nagyon
sok kérdést fogalmaztak meg például a mun-
kavállalási lehetõségekrõl, az önkéntességrõl
és a családban felvetõdõ kérdésekbõl. Kü-
lönbözõ könyvekbõl és prospektusokból,
plakátokból könyvbemutatót, ajánlást készí-
tettünk, amely az elõadás után egy hétig volt
megtekinthetõ. Harmincöten vettek részt
rendezvényünkön.

Ajándékot kapott minden résztvevõ:
könyvjelzõt, tollat, könyveket, szórólapot.

Zenebölcsi
Stix Mária mondókás-zenés foglalkozást

tartott a legkisebbekkel. A meghirdetett fog-
lalkozás új résztvevõkkel bõvült, így össze-
sen húszan voltak. Vidám hangulatban telt el
az együttlét.

Könyvajánlót készítettünk az anyukák-
nak. Azóta az anyukák könyvtártagok lettek.
Ajándékba babaolvasójegyet kaptak, Marék
Veronika Babaolvasóját, könyvtári mérõkét,
lufit.

Zenebirodalom – Péter és a farkas
Stix Mária zenés foglalkozása hangszer-

bemutató volt gyermekeknek.
Elõször Liszt Ferencre emlékeztünk és

Tolna megyei kötõdésérõl beszéltünk. Majd
megismerhették a gyerekek a Péter és a far-
kas meséjét. A hangszerek bemutatásával 
kitalálhatták, hogy melyik szereplõhöz tar-
toznak hangzásukban. Majd zenehallgatás
közben kitölthették a feladatlapokat, melye-
ket értékeltük és jutalmaztuk. A vidám dél-
után és könyvajánlásunk sikeres volt, mivel
azóta is szívesen kölcsönzik a hangszerekrõl,
állatokról szóló könyveket. A nyolcvanki-
lenc résztvevõ között órarendeket, könyve-
ket, színezõket osztottunk szét.

„Nálatok laknak-e állatok?”
Kedvenc állataim – könyvajánló, vetélke-

dõ, meglepetések, jutalmak. Október 6. az
állatok világnapja, ez adta az ötletet a téma-
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választáshoz. A Kaláka együttes zenésköny-
ve és kazettája segítségével együtt énekeltek
a gyerekek. Majd a százhárom megjelent ér-
deklõdõ vetítésen ismerkedhetett a különbö-
zõ állatokkal, a téli madáretetõk készítésé-
vel. Közben egy-egy résztvevõ bemutathatta
kedvenc állatát. Végezetül találós kérdésekre
a helyes válaszok megadásával és a totó sike-
res kitöltésével ajándékokat (golyóstollat,
füzetet, színezõt, oklevelet, képet) nyerhet-
tek az állatbarátok. Kis könyvbemutatónk az
elõadás után is megtekinthetõ volt.

Éljünk egészségesen!
Mozgás gyógytornász segítségével, aero-

bic, reformkonyha, könyvajánló, kóstoló,
kvíz. Az egészséges életmód eléréséhez nem
szükséges semmi más, csupán az, hogy oda-
figyeljünk a táplálkozásunkra, valamint mo-
zogjunk eleget. Gyermekeinkben szerettük
volna tudatosítani, hogy az egészséges élet-
mód eléréséhez le kell mondanunk olyan éte-
lekrõl, amiket szeretünk, amiket mindenki
szeret, akkor is, ha mindenki tudja, hogy
nem éppen egészségesek. Gondolok itt a
gyorsételekre, az olajban és zsírban gazdag
ételekre, a magas cukortartalmú ételekre, va-
lamint a túl sok tartósítószert tartalmazó éte-
lekre. Ismertetõt tartottunk konyhánk megre-
formálásának fontosságáról a családban.

Ezután „zsákbamacska” kóstolót tartot-
tunk zöldségekbõl és gyümölcsökbõl, ami-
nek nagy sikere volt. A testmozgás is fontos
ahhoz, hogy egészséges életet éljünk, erre
elég akár tizenöt–húsz perc is naponta. Így
kipróbálhatták magukat a zumbázásban és az
aerobikozásban is. Befejezésként egy kis ve-
télkedõt rendeztünk a száztizenkét résztve-
võnek, akik között táskákat, könyveket,
jegyzettömböket, 2012-es könyvjelzõket, ké-
peket, egészség-szórólapokat osztottunk
szét.

A foltvarrás fortélyai
A PI-Pacs csoport bemutatója, könyv-

ajánlás. A foltvarrók kéthetente tartják klub-
foglalkozásukat könyvtárunkban. Az elmúlt
években többször bemutatták egész évi mun-
kájukat, és karácsonyra megajándékozták
Pitypang óvodánkat faliképpel, az osztály-
termeket terítõkkel, könyvtárunkat fali-

képekkel stb. Bemutatónkon huszonhatan
vettek részt, akik 2012-es könyvjelzõket, 
képeket, szórólapokat kaptak. Könyvajánlá-
sunk sikeresnek mondható, mivel a könyve-
ket szívesen kölcsönözték ki, új könyvtárta-
gokkal bõvült könyvtárunk. 

Könyves vasárnap
Internetes tanulás okosan. Jöjjön el, 
és megtanítjuk!
Alapfokú internethasználói tanfolyam

Téma volt az internetes tartalmak sajátos
formai világa. Harminchatan jelentek meg
rendezvényünkön. 

Fûben, fában... Népi hagyományok
Praktikus ötletek megosztása, receptek

cseréje korhatár nélkül, családi vetélkedõk,
ingyenes internethasználat; tartozások visz-
szavétele díj nélkül, könyvajánló, kvíz.

Rendezvényünkön harminckilencen vettek
részt. Sokan örültek az ingyenes inter-
nethasználatnak, és a tartozásukat visszahoz-
ták. Családok praktikus ötletekkel, receptek-
kel jöttek el a délutánunkra. Az egészséges
életmód klub tagja ismertetõt tartott a re-
formkonyha fontosságáról a családban.

Összeállítottuk a „Jó dolgok tárát” melyet
minden résztvevõ megkapott. Befejezésként
egy kis vetélkedõt rendeztünk a családok-
nak. 

Ajándékok: sapka, golyóstoll, könyvek,
könyvjelzõ, képek, egészség-szórólap.

Nagyon jó hangulatú délutánokat töltöt-
tünk el olvasóinkkal, érdeklõdõkkel. Sokan
megköszönték a meghívást, és jelezték, hogy
máskor is szívesen vennének részt hasonló
rendezvényeken. Nagyon jó visszhangja volt
településünkön, és a helyi televízió is ízelítõt
adott a délutánokról. 

Bonyhád

A tematikának megfelelõen igyekeztünk
olyan programokat összeválogatni, amelyek
több korosztályt is bevonzanak a könyvtárba. 

Hirdettünk rajzpályázatot az általános 
iskola alsó, felsõ tagozatosainak és közép-
iskolásoknak a Perczel-bicentenáriumi év
tiszteletére Perczelek és Bonyhád címmel.
Óvodásoknak Kedvenc állatom címmel volt
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rajzpályázat. Nagyon lelkesedtek a gyere-
kek, rengeteg rajzot kaptunk. Az origamipá-
lyázatra is érkezett alkotás.

Kedden a kicsiknek Császár Levente mu-
tatta be Az erdõ íze címû mesekönyvét, csü-
törtökön pedig Béres Erika A tó vize csupa
nádszál címû elõadásával szórakoztatta az
óvodásokat. Iskolásoknak volt még könyv-
tárbemutató óránk, õszrõl szóló foglalkozás
keretében levélképet készíthettek, és a zene
világnapján hangszerbemutató foglalkozá-
son vehettek részt.

Középiskolások kedden délelõtt térképet
rajzoltak a Bonyhádon található Perczel-
emlékhelyekrõl, és a könyvtárba érve fel-
adatlapot töltöttek ki Perczel Mórról. Szintén
a Perczel-bicentenáriumhoz kapcsolódva
Szõts Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgató-
ja tartott elõadást Perczel Mór bibliájáról. 

Kedden este India, az ellentétek országa
címmel tartott vetítéses élõadást Radnóti
Alice történész, vasárnap délután pedig két
bonyhádi fiatalember, aki eljutott a Mont
Blanc csúcsára, osztotta meg velünk élmé-
nyeit és emlékeit.

Bonyhád lakosságát életmód-tanácsadás-
ra vártuk testzsír- és testtömegindex-mérés-
sel, a nagyi klub nyugdíjasai kipróbálhatták
a nordic walking nevû, idõsebbeknek is aján-
lott sportot.

Nagyon népszerû volt a népszámlálás, fõ-
leg a nyugdíjasok körében és a könyves va-
sárnapon az ingyenes beiratkozás lehetõsége
miatt. 

A Kreatív Klub tagjai csütörtök délután
ültek össze, hogy a foltvarró technikákat
megismertessék a fiatalabb korosztállyal. 

Kistérségi könyvtáraink leginkább a
könyves vasárnapra szervezték programjai-
kat. 

Tengelic

A könyves vasárnapon a gyerekek inter-
neteztek, és háromórás foglakozáson
kézmûveskedtek. Megismerkedtek az üveg-
festés technikájával, az öltéseket gyakorol-
ták, tûpárnát készítettek, fonalakkal dolgoz-
tak. Lányom, Károlyi Dorina sok mesét 
olvasott fel, köztük a Három kívánság címû
magyar népmesét. A mesehallgatás közben

illusztrációkat rajzoltak a jelenlévõk. Az
egyik óvodás kisfiú, Puskás Martin elszavalt
egy szüreti verset. Volt még izgalmas ország-
város szellemi vetélkedõ is. Több figyelmet
szenteltünk a könyveknek és az olvasásnak,
mint a hétköznapokban.

Báta

A Bátai ÁMK könyvtárában két rendezvényt
tartottunk. 

Október 6-án 17 órai kezdettel a Re-
ceptTúra, avagy Ahogy a nagymama készíti
címû eseményre került sor. A program cél-
csoportja a bátai nyugdíjas klub lett. 
A ReceptTúrára a fõzés iránt érdeklõdõ asz-
szonyok és lányok is kaptak meghívást.
Nagy érdeklõdés jellemezte a találkozót. 
A résztvevõk kipróbált és jól bevált étel- és
süteményrecepteket mutattak be egymásnak.
Többen receptgyûjteménnyel, néhányan sa-
ját szakácskönyvvel érkeztek. A könyvtárban
lévõ, témához kapcsolódó könyvek ajánlásá-
ra és kölcsönzésére is sor került. 

Jó hangulatban telt a program, amely köz-
kívánatra klubbá szervezõdött, kéthavonta is-
métlõdõ találkozókkal. 

A másik foglalkozást október 9-én dél-
után, a könyves vasárnapon tartottuk. Ingye-
nes „vasárnapi netezés”-re nyílt lehetõség,
különbözõ feladatokkal, rejtvényekkel, me-
sehallgatással, új könyvek bemutatásával és
sokféle meglepetéssel várta a könyvtár a ki-
csiket és a nagyokat.

Sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy
milyen alapvetõ szerepük van a könyvtárak-
nak a tanulási folyamatokban.

Alkalom nyílt arra is, hogy könyvtárunk
bemutassa, milyen lehetõségeket kínál az ol-
vasásra, az újfajta ismeretek szerzésére, tájé-
kozódásra. ■
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