
Eötvös-napokat tart a veszprémi megyei
könyvtár tíz éve minden márciusban,
névadója születésnapja környékén. 

Idén a rendezvények sorát a Petõfi-
emléktáblánál tartott megemlékezés nyi-
totta meg, a közelmúltban felújított egy-
kori Korona Szálló épülete elõtt. Némedi
Lajos alpolgármester idézte fel Petõfi
Sándor 1848. március 5–6-ai veszprémi
tartózkodását. A Padányi Bíró Márton
Római Katolikus Gimnázium tanulója,
Vass Tamara szavalta el a költõ Veszp-
rémben írt, Vadonban címû költeményét.
A megemlékezés koszorúzással zárult.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság Veszprém Megyei Tagozata, a
Veszprém Megyei Honismereti Egyesü-
let, a Veszprém-Cserháti Társaskör Kul-
turális Egyesület, a Veszprémi Lokálpat-
rióták Egyesülete és az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár képviselõi helyezték el
az éppen száz éve felállított emléktáblá-
nál a tisztelet virágait. 

Szép számú közönség vonult át együtt
a könyvtár olvasótermébe, Péller And-
rásné elõadására. A nyugdíjas pedagógus
Eötvös Károlyról mesélt: életútjáról, jogi
pályájáról és a Balatonnal kapcsolatos
írásairól tartott érdekes megemlékezést.

Március 9-én, szombaton folytatódott
a programsorozat az újgenerációs helyis-
mereti kutatók fórumával. A Facebook
közösségi portálon egyre népszerûbb
Veszprémi Helytörténeti Album virtuális
közösségének, érdeklõdõinek személyes
találkozóját és beszélgetését Márkusné
Vörös Hajnalka, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Veszprém Megyei Levéltárának
fõlevéltárosa vezette. Jákói Bernadett
helyismereti kutató tartott bevezetõ elõ-
adást az oldal történetérõl. Részletesen
kitért arra, hogy másfél évvel ezelõtt mi-
lyen céllal hozta létre, kik a rendszeres
látogatói, aktív hozzászólói, és milyen
érdekességeket, kuriózumokat töltenek
fel a tagok a portálra. Felkért elõadóként
Nagyné Kozma Ildikó, a Bakony-Balaton
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Környezetvédelmi Oktató Központ veze-
tõje beszélt arról, hogy milyen párhuza-
mot lehet vonni a Sétál a család címû
nagy sikerû programjuk és a Veszprémi
Helytörténeti Album céljai, módszerei
között. A résztvevõk között családias
hangulatú beszélgetés alakult ki a témá-
ról. Megvitatták, milyen irányban és lé-
pésekben folytassák a megkezdett helyis-
mereti értékõrzõ tevékenységet.

Március 11-én az alsóvárosi temetõ-
ben fejezõdött be a rendezvénysorozat,
Eötvös Károly születésének évforduló-
ján. Koromné Kiss Gabriella a család
képviseletében emlékezett a néhai íróra,
politikusra. Kanyár Erika, a Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság Veszprém Me-
gyei Tagozatának társelnöke színesítette
a programot Eötvös Károly néhány szép
írásának tolmácsolásával. 

A családtagok, az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság Veszprém Megyei

Tagozata és Alsóörs Önkormányzata rót-
ták le kegyeletüket a koszorúzással Eöt-
vös Károly sírjánál. ■
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