
• Illyés Gyula Megyei Könyvtár, 
Szekszárd

Németh Judit

Élénk érdeklõdés kísérte az aktív idõ-
södés témáit könyvtárainkban, hiszen
szülõk, nagyszülõk és gyerekek számos
tartalmas programon vehettek részt, ame-
lyek fõ mozgatórugója a derû, az össze-
tartozás élménye volt. Felelevenítettük a
Szekszárdon kétszáz éve született költõ,
Garay János életmûvét a könyvtár archí-
vumából származó elsõ kiadású köny-
vek, az obsitos Háry Jánosról készült il-
lusztrációk kiállításával, vetélkedõvel,
versmondóversennyel.

A biztonságos öregkor témájában 
Kopasz Árpád nyugalmazott rendõr dan-
dártábornok értékeink védelme kapcsán
elrémítõ történeteket mesélt a hiszékeny
idõs emberek eseteirõl, de egyúttal ren-
geteg jó tanácsot is adott, s az öregek
szentül fogadták, hogy meg is tartják
õket. Volt vetítettképes úti beszámoló,
egyháztörténeti, filozófiai elõadás, hozzá
sok beszélgetés. 

Tiszta szívvel dúdolok… címmel
szubjektív válogatás hangzott el József
Attila verseibõl és Cseh Tamás szerze-
ményeibõl a könyvtár udvarán. A szép

õszi idõben nagy volt az érdeklõdés a 

õszi idõben nagy volt az érdeklõdés a
dombóvári Kerényi Zsolt és Fenyvesi Gá-
bor gitárjátéka, éneke és Sipos Imre vers-
mondása iránt. A szombat a játékoké
volt. A programokon a szép korúak rejt-
vényt fejthettek ajándékokért, da a család
legnagyobb örömére unokáikkal is játsz-
hattak a gyermekkönyvtárban, ahol ren-
getegen éltek is e lehetõséggel. Megis-
merkedtek Felhõvel, a zsemleszínû
labradorral, a türelmes terápiás kutyával,
ott járt a Fabula együttes, aztán a sióagár-
di Fecske bábcsoport adott elõ négy me-
sét. Mire a gyönyörû kézmûves koronák,
sisakok elkészültek, megérkezett Gyuszi,
a bûvész, aki nem varázsolt elõ nyulat a
kalapból, de sok gyereket saját ámulatára
is bûvésszé varázsolt. 

A könyves vasárnapon a szokásos
kedvezmények mellett kopogós baba ké-
szült, majd táncra is kelt. 

Szekszárd belvárosának átépítése mi-
att nem mûködik mozi, így a mozgalmas
hét szép befejezéseként telt ház elõtt ve-
títettük a gimnázium dísztermében Szabó
Magda Az ajtó címû regényébõl készült
Szabó István-filmet a lélek mélységeirõl
és az elfogadásról, amely szívbõl meg-
érintette a közönséget.
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• Városi Könyvtár, Simontornya
Vácziné Horváth Anikó

Mint minden évben, idén is készültünk
kiállítással. Ez alkalommal, tekintettel az
idõs korú célközönségre, Filléres emléke-
ink címmel régi, forgalomban nem lévõ
bankjegyekbõl és érmékbõl állt össze a
tárlat. Olvasóinktól bõségesen kaptunk
korona, pengõ és forint címleteket, ame-
lyeknek egykori használatát nagy öröm-
mel idézték fel idõsebb és fiatalabb láto-
gatóink egyaránt.

Sokaknak szereztünk örömöt fotó-
összeállításunkkal is, ahol a könyvtár ko-
rábbi rendezvényein készült képeken ke-
reshették meg magukat szülõk, gyerekek
egyaránt.

Az idõsek világnapjához csatlakozva
kihelyezett helyszínen, az ÕSZIKÉK
Szociális Szolgáltató Központ udvarán
zajlott le a nyugdíjasklubok találkozója,
ahol a résztvevõk verses, zenés mûsort
tekinthettek meg.

A könyves vasárnapon 2005 óta ha-
gyományosan helyi képviselõ mond me-
sét a gyerekeknek, amit a meséhez kap-
csolódó játszóház, kézmûves foglalkozás
követ. Idén Zsolnai István képviselõ me-
séjéhez készültek vándortarisznyák és
mécsesek. A foglalkozást Adrián Zsuzsa
és Kiss Zoltánné irányította.

• Keresztély Gyula Városi Könyvtár, 
Bátaszék

Sági Lajosné

Könyvtárunk, követve hagyományait,
2012-ben is igyekezett olyan programo-
kat szervezni, amelyek tükrözik olvasó-
ink érdeklõdését, igényeit. 

Felnõtteknek szóló napot tartottunk,
hogy a nagyok is lehessenek egy kicsit
felszabadultabbak, kedvükre alkothassa-
nak és beszélgethessenek. Egyszerû al-
kotások születtek, õszi hangulatban a táj-
jal és a naptárral, de a lelkek derûsek és
vidámak voltak.

Zászlószentelésen vettünk részt. Rit-
ka alkalom részesei lehettünk, amely
meghittségével, ünnepélyességével a Var-
rókör fennállásának legszebb eseménye
volt.

Finy Petra elhozta hozzánk meséit, a
mi kis óvodásainknak. Együtt álmélko-
dott és nevetett kisgyermek, óvó néni, da-
dus és persze mi, könyvtárosok. Önfeledt
vidámság részesei lehettünk.

Kozári Piroska élete történeteirõl me-
sélt. Hozott szomorút, vidámat, tanulsá-
gosat, amolyan igazi életmesét. Mesélt, a
szó igazi értelmében, s meséje hallgatók-
ra talált a Könyvbarátok Klubja és vendé-
gei között.
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Délután matinét tartottunk. A Ni-
cholas Sparsk Az utolsó dal címû köny-
vébõl készült filmet néztük meg. Tanul-
ságul szolgál számunkra, és amit eddig is
tudtunk, most ismét bizonyossággá vált:
más filmet nézni és más könyvet olvasni.
Bizony nem ez volt a leglátogatottabb na-
punk. 

Csibész igaz története azonban,
mondhatnánk azt is, kisebb tömeget von-
zott. Miben állt a sikere? Abban, hogy a
verseket, mondókákat tartalmazó könyv
illusztrációit bátaszéki általános iskolás
gyermekek készítették. Huszonnyolc
kép, huszonnyolc kis remekmû. 

Jelen volt alkotó és tanár, könyvkiadó
és barát, családtagok.

Csak a szerzõ, Balogh Sarolta hiány-
zott, hisz idõs kora nem engedte, hogy
velünk legyen, de a szeretetet és örömet
szerintem még ebbõl a távolságból is
érezte.

Mit jelent számunkra ez a pár nap? 
Hetekkel korábban azt jelenti, hogy

ötleteket beszélünk meg, kitaláljuk, kit
szólítunk meg programjainkkal. 

Ha eljön az ideje, minden nap lesünk
minden ajtónyitást, ki az, aki bejön hoz-
zánk, vajon jól érzi-e magát nálunk, és
vajon ha teheti, eljön-e holnap is.

Hetekkel késõbb pedig azt jelenti,
örömmel beszélünk élményeinkrõl, arról,
hogy jövõre mit kellene terveznünk. 

Egy dolog soha nem befolyásol ben-
nünket: a látogatók száma. Mert nem az a
fontos, hogy mennyien vagyunk, hanem
az: szeressenek hozzánk jönni, várják a
következõ programot. Nyissák ránk az
ajtót, s bizalmuk, szeretetük számunkra
bizonyság: értük dolgozni jó.

• Nagymányoki Könyvtár-Teleház
Hoffmann Antalné

Milyen is volt régen? Nagymányok régi
képeslapokon – fotókiállítás

Az ötödik osztályos gyerekekkel pro-
jektmunkaként, az õ kutatásukkal és
fényképezésükkel a könyvtárban fellel-
hetõ régi képeslapokból, továbbá a jelen-
legi látképekbõl készítettünk kiállítást.
Stallenberger József, az NKÖ elnöke mu-
tatta be az anyagot, a résztvevõk száma
harminchárom volt.

Az elmúlt héten sokan tekintették
meg a fotókat. Örömmel nézték és nosz-
talgiáztak a régi és mai képeken. Ajándé-
kot kapott minden résztvevõ.

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell

Tapasztalt gyógytestnevelõ vezetésével
zajlott, minden korosztály részére. Aján-
lott volt kényelmes öltözet és cipõ viselé-
se. Az egészséges életmód eléréséhez
nem szükséges semmi más, csupán az,
hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra,
valamint hogy mozogjunk eleget. Ismer-
tetõt tartottunk a konyhánk reformálásá-
nak fontosságáról. Ezután kóstolót tartot-
tunk zöldségekbõl és gyümölcsökbõl,
aminek nagy sikere volt. A testmozgás is
fontos ahhoz, hogy egészséges életet él-
jünk. Tizenöt-húsz perc is elég naponta,
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ezt is kipróbálhatták a résztvevõk. Re-
formkonyha-könyvajánló, kóstoló, kvíz
zárta a napot.

A zene világnapja
A zene világnapja alkalmából délelõtt
„zenebölcsi” volt. Ringató dalok, mon-
dókák idõsektõl kicsiknek. Stix Mária
mondókás-zenés foglalkozása a legkiseb-
bekkel, könyvajánló. A meghirdetett fog-
lalkozás új résztvevõkkel bõvült. Vidám
hangulatban telt el az együttlét. Könyv-
ajánlót készítettünk az anyukáknak. Az-
óta õk is könyvtártagok lettek. Tizenné-
gyen vettek részt.

Az állatok világnapja
Az állatok világnapján Nálatok laknak-e
állatok? címmel a téli állatvédelemmel
foglalkoztunk. Volt vetítés, könyvajánló,
vetélkedõ, s meglepetések, jutalmak is
jutottak a gyerekeknek.

Október 6. az állatok világnapja, az
évforduló adta az ötletet a témaválasztás-
hoz. A Kaláka együttes zenéskönyve és
kazettája segítségével együtt énekeltek a
gyerekek. Majd vetítéssel ismerkedhet-
tek a különbözõ állatokkal és a téli ma-
dáretetõk készítésével. Közben egy-egy
résztvevõ bemutathatta kedvenc állatát.
Végezetül a találós kérdésekre választ
adók ajándékokat kaptak. A kis könyvbe-
mutatónk az elõadás után, illetve még
egy hétig egyénileg is megtekinthetõ
volt. Hatvankilencen vettek részt rendez-
vényünkön.

A mi mesénk: Muki
Tóth Mariann nagymányoki származású
meseíró elsõ alkalommal mutatkozhatott
be nálunk. A mi mesénket, „Muki”-t hoz-
ta el. A projektoros vetítést hol néma

csend, hol élénk diskurzus kísérte. A két
meghívott mozdonyvezetõ, Demeter
Gyula bácsi (79 éves) és Barabás András
(54 éves) segítette feleleveníteni a hõs kis
gõzmozdony nagymányoki felségterület-
ét és mûködését. Sok kérdés és élmény
hangzott el, de felocsúdtunk a jelenre: se
Mukija, se brikettgyára nincs többé
Nagymányoknak. 

A Szekszárdon élõ amatõr alkotónak
természetesen nem ez az egyetlen mesé-
je, folyamatosan rögzíti, mesévé vará-
zsolja gyermekkora kincseit: emlékeit.
Visszavárjuk meséivel. Ezen a napon het-
venheten jártak nálunk.

Könyves vasárnap 
Internetes tanulás okosan! Jöjjön el és
megtanítjuk! Sokan örültek az ingyenes
internethasználatnak, és a tartozásukat is
visszahozták. Összeállítottuk a „Jó dolgok
tárát” amelyet minden résztvevõ megka-
pott. Befejezésként egy kis vetélkedõt ren-
deztünk a családoknak. A könyveket szí-
vesen kölcsönözték ki, így beiratkoztak,
és ezzel a könyvtártagok száma is nõtt.
Összesen harminchatan voltak.

Nagyon jó hangulatú délutánokat töl-
töttünk el olvasóinkkal, az érdeklõdõk-
kel. Sokan megköszönték a meghívást, és
máskor is szívesen vesznek részt hasonló
rendezvényeken. Visszhangja volt telepü-
lésünkön, és a helyi televízió is ízelítõt
adott a délutánokról. 
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• A kakasdi könyvtár könyves 
vasárnapot szervezett 

Krász Ernõné

Az érdeklõdõket változatos programok-
kal vártuk. A minden korban egészsége-
sen témakört tematikus könyvkiállítással,
ajánlással nyitottuk. Neves szakemberek
méréseket, teszteket végeztek jó tanácsok
adásával.

A mesesarokban kicsiknek és nagyik-
nak mesélt egy neves mesemondó nép-
mûvész és tanítványa.

A kézmûves foglalkozásokon minden
korosztály kedvére alkothatott. A segítõk
a népdalkör tagjai voltak.

Ötórai teával zártuk a napot, ráérõs
beszélgetõsen.

Az érdeklõdés meghaladta az eddigi
létszámadatainkat, összesen hatvanketten
látogattak hozzánk.

• Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár,
Dunaföldvár

Raffainé Kókány Judit

A program október 1-jén indult. Ekkor
Kiss István dunaföldvári rendõrzászlós
Bizalmatlansággal a biztonságért címû
programjában a jóhiszemûség veszélyei-
re hívta fel az idõsek figyelmét. A meg-

szólítottak az Õszi Alkony nyugdíjas-
klub tagjai voltak. A másnapi rendezvé-
nyen id. Csigi József Megismételt pilla-
natok – Régi dunaföldvári fotók ceruza-
rajzon címû grafikai kiállítását ajánlotta
a látogatóknak Raffainé Kókány Judit
könyvtárvezetõ. A programsorozat har-
madik napján nyílt bibliaórát tartott a 
városi könyvtárban Simon István refor-
mátus lelkész Fogyó erõ, növekvõ hit
címmel. Csütörtökön a református gyüle-
kezet nótaklubjával együtt énekelhettek
az idõs korúak; s pénteken, ahogy a ko-
rábbi években, idén is kereshették kérdé-
seikkel Lengyel Mihály informatikust az
internetezõk, számítógépet használók. 
A programok szombaton a nagyszülõk és
unokák játékos, társasjátékos összecsa-
pásával folytatódtak. A könyves vasárna-
pon rendkívüli nyitva tartással, ingyenes
szolgáltatásokkal, könyvvásárral várták a
betérõket. Egész októberben mûködött a
megbocsátás hónapja; a késedelmesen
visszahozott dokumentumokat díj fizeté-
se nélkül vette vissza a könyvtár. 
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• Solymár Imre Városi Könyvtár, 
Bonyhád

Matisz Nóra

Sikeresen zárult az összefogás hete a
bonyhádi könyvtárban is.

Október 1-jén a népmese napja és 
a zene világnapja alkalmából szervez-
tünk programokat: Benedek Elek életérõl
és munkásságáról szóló vetélkedõn har-
madik-negyedik osztályosok mérték ösz-
sze tudásukat. A hangszerek varázslatos
világába Kovács Gábor népzenész kalau-
zolta az érkezõ osztályokat. Zenebarát
felnõtt olvasóink Liszt Ferenc életérõl és
munkáiról hallgathatták meg Steib
Györgyné elõadását. A hét további részé-
ben két könyvbemutatón is részt vehettek
az érdeklõdõk: a felnõttek Ékes László
Gyalogúton címû könyvével, a gyerekek
pedig Császár Levente Aprónépek orszá-
ga címû könyvével ismerkedhettek meg.
Számos érdekes elõadással is szolgáltunk
olvasóinknak: Jógáról mindenkinek,
Nordic Walking, A kortalan sport vagy
bûnmegelõzés idõskorban címmel. Az
internettel ismerkedõk „Like” címmel
közösségi oldalakkal barátkozhattak pro-
jektoros vetítéssel illusztrálva. A Vuk Ta-
nodában iskola-elõkészítõ foglalkozás
volt, míg a tinik Dark Side Clubunkban

találhatták meg az érdeklõdésüknek meg-
felelõ programot. Mivel állatok világnap-
ja is volt, ennek jegyében is szerveztünk
programot, Tóth Sándor madarász tartott
elõadást, és rajzpályázatot is hirdettünk.
A szombati nap különlegesnek volt
mondható, mert ezen a napon adtuk át a
Solymár Imre, Havasi János és Videcz
Ferenc, helyi neves személyiségek tiszte-
letére kialakított emlékszobát, amelyet
Videcz Ferenc Gondolatolvasó címû
könyvének bemutatója elõzött meg. 
A könyves vasárnap szintén rendhagyó
volt idén könyvtárunkban, hiszen ezzel a
nappal zárult le 60 éves a könyvtár elne-
vezésû, több hónapos programsoroza-
tunk.  Kihirdettük pontgyûjtõ játékunk
eredményeit és a rajzpályázat nyerteseit
is, összehívtuk a valaha itt dolgozott régi
könyvtárosokat, és hatvanszeletes tortá-
val kínáltuk meg a rendezvény résztvevõ-
it, amit a bonyhádi Galéria Cukrászdának
köszönhetünk. Programjainkon szép
számmal vettek részt az érdeklõdõk, ösz-
szességében sikeresen zajlott le a hét.

Idõsebbek is elkezdhetik címmel szá-
mítógépes tanfolyamot is tartottunk,
egész héten megtekinthetõ volt továbbá
az A Völgység népviselete címû kiállítás
és az A reformkonyha irodalma címû
könyvkiállítás.
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• Béri Balogh Ádám Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Fadd

Bedekovityné Pál Magdolna

Baba-mama klub: A szerda délelõtti fog-
lalkozások lehetõséget teremtenek az
anyukáknak, hogy kisgyermekeikkel kö-
zösen eltöltsenek egy-másfél órát a mû-
velõdési házban. Játszanak, mondókákat
tanulnak, zenét hallgatnak, ismerkednek
egymással. Ezen a programon tizenket-
ten vettek részt: hat anyuka a kisgyerme-
kével.

Net(t)Nagyi. Számítógépes tanfo-
lyam a könyvtárban: A számítógép 
bekapcsolásától a világhálón való baran-
golásig jutnak el a „hallgatók”. Vannak
teljesen kezdõk, vannak, akik már ren-
delkeznek némi ismerettel, de nagyon
lelkesen járnak a tanfolyamra. Jegyzetel-
nek, figyelnek, és kérdeznek! A tanfo-
lyam zárófoglalkozásán négyen voltak.

Régen és most. Hagyományõrzõ
program kicsiknek: A faddi Tátika nép-
tánccsoport harmadik éve mûködik, tag-
jai között vannak négy–hét éves kisgyer-
mekek. Aktív résztvevõi a közösségi
programoknak, ezt lelkes oktatójuknak
és a még lelkesebb szülõknek köszönhet-
jük. Részt vettek idén a szüreti felvonu-
láson, megismertetjük õket azzal, hogy
miképpen zajlottak a népi élet ünnepei
régen. A programon huszonhatan vettek
részt.

Az idõ múlása. Idõs emberek portréi: A
faddi Sersli Zoltán idõs emberekrõl ké-
szített portrékat. Grafikáit a Mûvelõdési
Ház Minigalériájában mutattuk be. A ki-
állítás megnyitóján negyvenen voltak.

Idõsebbek is elkezdhetik! Barangolás
a világhálón: Nagy népszerûségnek ör-
vend a net(t)nagyi tanfolyamunk. Ezen a
délutánon tovább bõvíthették ismeretei-
ket az érdeklõdõk, összesen nyolcan.

Az idõsek világnapján, október elején
hagyományos program a mûvelõdési
házban az idõsek napi köszöntõ, ahol ez
alkalommal a faddi Boróka Ének és Nép-
tánc Egyesület adott mûsort.

Az ebéddel összekötött nagyrendez-
vényen háromszáz nyugdíjas vett részt.

• Községi könyvtár, Bölcske
Szalai Nikolett

Programjainkat az idei évben is úgy válo-
gattuk össze, hogy minden korosztály
számára megfelelõ kikapcsolódást nyújt-
sunk. 

Október 1-jén délelõtt az ötödik osz-
tályosoké volt a fõszerep. A Kegyes Jó-
zsef Általános Iskola könyvtárában közös
gyümölcssaláta-készítésbe fogtunk az
egészséges táplálkozás jegyében. Most is
finomabbnál finomabb gyümölcssalátát
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kóstolhattunk a gyermekek és szüleik jó-
voltából. Minden részt vevõ kisdiákot 
jutalomban részesítettünk.

Ezt követõen ingyenes sportterem-
használat, vérnyomás- és vércukormérés,
diétás tanácsadás és látásvizsgálat várta
az érdeklõdõket.

A kora délutáni idõpontban az idõsek
világnapja alkalmából az IKSZT szín-
háztermében vidám, zenés mûsorral ün-
nepeltük Bölcske szép korú lakosait. 
A mûsorban operettek, magyar nóták,
slágerek hangzottak el Tótpál Szilvia és
Kurkó József elõadásában. A fellépést
követõen az ünnepeltek megvendégelték
a közönséget.

Kedden Okosodjunk a könyvtárban
címmel elõadássorozatot szerveztünk.
Elsõként a Halvány remények költõi ké-
pekben címû verses, zenés összeállítást
hallgathatták meg a harmadik és negye-
dik osztályos diákok Gyulai István és
Vida Zsolt irodalomkedvelõk tolmácsolá-
sában. Ezt követte Horváth Józsefné
Márta néni magyar mese- és mondavi-
lágról tartott elõadása, amely Csaba ki-
rály mondáján keresztül mutatta be e kü-
lönös világ jellegzetességeit. A hatalmas
felhõszakadást követõen pedig Benda
Katalin bölcskei költõnõ mutatta be ké-
szülõ Múzsák, kelyhek címû kötetét. 

Szerdán a „kreatív lurkókat” vártuk.
A könyvtári kvíz kitöltõi könyvjutalom-
ban részesültek. Ezt követte a közös kéz-

mûves foglalkozás, amelynek fõ témája a
termésdíszkészítés volt. A hozott alap-
agyagokból készített díszeket összegyûj-
töttük, és a falunapok alkalmával kiállí-
tottuk.

Október 4-én délelõtt Cseke Klára ze-
nepedagógus interaktív zenés játékkal
szerzett örömet óvodásainknak. Ezt kö-
vetõen a kisbabákat vártuk féléves kortól
hároméves korig zenés foglalkozásunkra.
Tea és sütemény fogyasztása mellett az
anyukák egymástól gyermeknevelési ta-
nácsokat is kaptak.

A délutánunkat szintén a termésdí-
szek készítésének szenteltük. Kiraktuk
községünk címerét is. Az elkészült dísze-
ket pénteken felvittük a Béke térre.

A könyvtári hét alkalmából Móricz
Zsigmond életérõl és munkásságáról do-
kumentumkiállítást tekinthetnek meg az
érdeklõdõk. Emellett a Szalay Könyvki-
adó legújabb kínálatával várta a vásár-
lókat.

Ezeken a napokon könyvtárunk nyit-
va állt az újonnan beiratkozók, valamint
a könyvtartozásaikat meghozók elõtt is.

Könyvtári programunk megjelent az
osszefogas.kjmk.hu-n, a www.bolcse.hu
weboldalon és a Mi újság Bölcskén? cí-
mû helyi lapban is. 

Köszönöm a sok segítséget az ötödik
osztályosoknak és szüleiknek, Sulákné
Bernáth Gabriella osztályfõnöknek, a
kézmûves foglalkozásokon részt vevõ
szülõknek, gyerekeknek és tanáraiknak,
a nyugdíjasoknak, Niklné Magyar Eriká-
nak, Gyulai Istvánnak és Vida Zsoltnak,
Horváth Józsefné Márta néninek, Benda
Katalinnak, Cseke Klárának, Csekõ
Istvánnénak, Rausch-Tinyei Melindának,
Berek Mariannak, Deákné Kun Juditnak
és Gazdag Gyulának munkájukat. ■
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