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este tízig biztosítottunk könyvtári szolgáltatáso-
kat, illetve éjfélig tartottak programjaink.

Délelõtt és kora délután az óvodásoknak és
kisiskolásoknak tartottunk nagy sikerû énekes-
játékos bábelõadást a helyben mûködõ óvónõ-
képzõ szakközépiskola növendékeinek közremû-
ködésével. A késõ délutáni órákban a helyi álta-
lános iskolák tanulóit vontuk be a televízióból
ismert és kedvelt Legyen Ön is milliomos analó-
giájára szervezett játékunkba. A játék sikerén
felbuzdulva már most szervezzük ugyanezt a
kistérség általános iskoláit is bevonva.

Az esti órák már a felnõtt korosztálynak szól-
tak. A Közéleti activity címû játékunkon közép-
iskolás és felnõtt csapatok mérhették össze tudá-
sukat és ügyességüket. A nyolc csapat vala-
mennyi tagja és a közönség azzal az élménnyel
távozhatott a játék végén, hogy a könyvtár nem
csak a klasszikus értelemben vett dokumentum-
és információszolgáltató intézmény, hanem kö-
zösségi tér is, amelynek ki nem mondott felada-
ta a helyi közösség alakítása is. A nap végén
igazi csemegének számított Pajzán históriák címû
felolvasóestünk, ahol helyi kulturális szakembe-
rek, pedagógusok olvastak fel a magyar és a
világirodalom e témába vágó remekeibõl.

Október 5-én hajnalban kollégám segítségé-
vel vágóképeket vettünk videoszalagra az ébre-
dõ város pillanataiból. Az anyagot a helyi tele-
vízióban és honlapunkon tettük elérhetõvé. Az-
nap reggel pedig az elõzõ napi programok során
készült fotókból nyitottunk kiállítást a folyosó-
inkon, így azok is betekintést nyerhettek a ren-
dezvényekbe, akik nem tudtak jelen lenni rajtuk.

A könyvtári napok 2007-es rendezvénysoro-
zatának egyik legnívósabb és leglátogatottabb
rendezvényére október 9-én került sor. A közön-
ségtalálkozó vendége az ismert író, televíziós
mûsorvezetõ Vámos Miklós volt. A jó hangulatú
találkozó során Vámos Miklós bemutatta új,
Utazások Erotikában címû könyvét.

Október 10-én, Kérdezz az EU-ról címû prog-
ramunk során a helyi középiskolásoknak mutat-
tuk be könyvtárunk uniós különgyûjteményét,
illetve az EU-vonalas szolgáltatásunkat.

Október 11-én a Csornai Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott magyarkeresztúri öregek
otthonában létesítettünk letéti könyvtárat. E feladat-
vállalásunkkal bõvítettük a már helyben mûködõ,
idõskorúakat könyvtári szolgáltatásokkal ellátó te-
vékenységünket.

Október 13-án, szombaton, olvasóinkkal
együtt kirándultunk a közeli Pápa, Celldömölk
városába, illetve megtekintettük a Ság-hegy termé-
szeti látnivalóit. A több mint harmincfõs kirándulás-
nak nagy sikere volt olvasóink körében.

A Csornai könyvtári napok 2007 rendezvény-
sorozatát Berecz Endre Csornáról elszármazott
nyugalmazott egyetemi professzor helytörténeti
elõadása zárta Emlékezés a csornai zsidóságra

címmel.
A város lakosságának, olvasóinknak, illetve a

könyvtár kollektívájának egybeesõ véleménye
szerint programunk nagyon jól sikerült. Minden
esemény kellõképp látogatott volt, valóban meg
tudtuk szólítani a helyi lakosság legszélesebb
spektrumát.

A könyvtár vezetõjeként e sorokban is köszöne-
tet mondok kollégáimnak, a partner intézmények-
nek, támogatóinknak, fenntartó önkormányzatunk-
nak, valamint látogatóinknak, hogy ezt a valóban
nagyszerû rendezvénysort lebonyolíthattuk.

Kovács Tamás

„Találkozzunk
a mosonmagyaróvári

Huszár Gál Városi
Könyvtárban!”

Több mint tízéves múltra tekint vissza az õszi
„összefogás” rendezvénysorozat könyvtárunk-
ban. Ebben az évben tíz napig tartott az a prog-
ramfolyam, amelynek keretében idén elõször
a babáktól a nagyikig minden korosztályt,
külön nekik szóló programmal szólítottunk
meg. Ezen idõszak alatt ingyenes volt a
beíratkozás, mely lehetõséggel 609 olvasó élt
Mosonmagyaróváron.

Nagy örömöt és meglepetést okozott a kis-
mamáknak az ún. Babaolvasó füzet. Remél-
jük, sokan jönnek majd vissza a gyerekekkel
együtt, hiszen célunk, hogy minél korábban
beszoktassuk õket a könyvtárba, hogy ez a
környezet természetes közeg legyen számuk-
ra, és jól érezzék magukat nálunk. A füzet
átadásakor vendégünk volt Varga Bernadett

gyermekpszichológus, akivel a mese hatásáról
és varázsáról beszélgethettek a kismamák, de
volt baba-börze a kinõtt, megunt ruhák, játé-
kok cseréjére. A kicsiket közben játékokkal és
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magyar népmesék vetítésével szórakoztattuk.
Az alsó tagozatos korosztályt a mesék biro-
dalmába vártuk játékos foglalkozásra. A tinik-
nek a nagyon népszerû írónõt, Sohonyai Edi-

tet hívtuk meg találkozóra, ahol nemcsak a
nagyjából nyolcvan diák, hanem mi, felnõttek
is nagyon jól szórakoztunk a fergeteges hu-
morú délutánon.

A programokból a felnõttek sem maradtak
ki: Morvay György tartott érdekes és most is
nagyon idõszerû elõadást Fogyasztóvédelem az

Európai Unióban címmel. L. Burda Zsuzsa

Ella könyve címû önéletrajzi regényének is
ezen a héten volt a könyvbemutatója. A
Nagyiolvashow keretében délutáni teára és
süteményre hívtuk meg a Nagyinet tanfolya-
mon nálunk végzetteket. A program hangos-
könyv-bemutatóval és egy jóízû beszélgetés-
sel zárult.

Sok százan tekintették meg a patchwork-
kiállítást, amely két óvónõ és egy lakberende-
zõnõ munkájából készült, és fantasztikus si-
kert aratott. Már a megnyitó is eltért a hagyo-
mányostól: a három kiállító hölgy férjének
együttese muzsikált csángó népdalokat, a ki-
állított tárgyakhoz (faliképek, takarók, párnák,
tarisznyák, babák, állatok, mesekuckók) pedig
szabad volt hozzányúlni, megfogni, a sok je-
lenlévõ gyerek legnagyobb örömére. Na és nem
utolsó sorban mindenkinek jutott a finom házi
pogácsából és borból is.

Kiemelném a Könyves vasárnap eseménye-
it, amely mazsorett-bemutatóval indult délelõtt
tíz órakor, és egészen délután négyig vártuk a
betérõket különféle programokkal.

Annak külön örültünk, hogy az idõjárás is
kegyes volt hozzánk és nem akadályozta a kinti
programokat. Mivel elõször szerveztünk ilyen

vasárnapot, kicsit izgultunk, hogy mennyire
lesz sikeres, mennyien jönnek el, sikerült-e
olyan rendezvényeket kínálnunk, amelyek
megmozgatják az embereket vasárnap is.

A választék széles volt: irodalmi hétpróba
családoknak, aszfaltrajz-verseny kicsiknek, me-
seolvasás és bábelõadás a Naphegy Mûhely
Kiadó munkatársainak jóvoltából. Volt könyv-
bemutató és vásár a kiadó remek gyermekköny-
veibõl, kézmûves-foglalkozás, voltak egészség-
ügyi elõadások, bemutatók, ingyenes masszázs
és sminkelés.

Az is segített, hogy a könyvtárból közvetí-
tették egész délután a Lajta Rádió élõ kíván-
ságmûsorát. Ha röviden kellene summáznom,
azt mondanám: „ez egy jó nap volt”. Családi-
as légkör és jó hangulat jellemezte. A kollé-
gák közül szinte kivétel nélkül mindenki jelen
volt, segített, ahol kellett. A résztvevõk és köz-
remûködõk széles skálája sorakozott fel: bemu-
tatókat, elõadásokat tartó szakemberek, könyv-
tárosok (és családjuk), és persze a játékokat,
vetélkedõket kedvelõ gyerekek és felnõttek, ki-
csik és nagyok egyaránt. Tehát minden együtt
volt egy jó bulihoz. A vendégek és könyvtáro-
sok ellátásáról a szponzorok gondoskodtak, így
jutott mindenkinek tea, szendvics és sütemény.

A helyi rendezvényen kívül október 10-én
könyvtári falunapot tartottunk Püskin, ahol bé-
biétel-kóstolás mellett adtuk át a Babaolvasó

füzetet, és a helyi védõnõ tartott elõadást a
babamasszázs, az érintés fontosságáról. Az
általános iskolásokat irodalmi foglalkozásra
vártuk, az idõsebbeknek hangoskönyv-bemu-
tatót tartottak a városi könyvtár munkatársai.
Fellépett a Püski énekkar, volt író-olvasó ta-
lálkozó, végül szigetközi festmény- és akvarell-
kiállítás zárta a napot.

Nagyon jó volt a rendezvényeink sajtója,
megjelentünk a helyi lapokban (Kisalföld,
Mosonvármegye, Civil Tükör), a Lajta Rádió
és a helyi televízió is folyamatosan közvetített
programjainkról.

Úgy gondolom, hogy összességében nagyon
sikeres két hetet tudhatunk magunk mögött.
Olyanok is eljöttek, akik eddig nem jártak hoz-
zánk. Hiszen az a célunk, hogy minél többen
használják könyvtárunkat. Legyünk egy sok-
oldalú, szolgáltatás-központú, nyitott kulturá-
lis intézmény, közösségi tér városunkban.

Gyurics Zoltánné




