
43 településrõl 181 programmal jelentkezett
Tolna megye az idén. Az apró, kis létszámú
falvak, ahol „csak” könyvtári szolgáltatóhe-
lyek vannak, épp úgy, mint a nagyobb váro-
sok: Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár. Duna-
földvár, Paks, Simontornya, Tamási. 

Szekszárd

A médiában napról napra közzétett híradá-
sokkal és plakátjainkon hívtuk a generáció-
kat a tájékozott, a kreatív, az egészséges és a
társas nagyik programjaira, ahol az eleve ja-
vasolt témákhoz neves szakembereket, mû-
vészeket sikerült megnyernünk. 

Tudjuk, hogy manapság a társadalmi kom-
munikáció kiemelkedõ terepe az internet, s a
számítógép alkalmazásait az idõsebbek is szí-
vesen elsajátítják tanfolyamokon és az egyes
rendezvényeken, így a www.mindmegette...
címû, internettel történõ szórakoztatás és a
Bedekovity Zóra által vezetett fotókönyv-
készítés felbátorította a résztvevõket az
alaptanfolyamra való jelentkezésre. A Biz-
tonságunk otthon és az úton címû elõadás,
amelyet Illés László nyugalmazott rendõrka-
pitány tartott, azért volt érdekfeszítõ, mert
az elszaporodó trükkös lopások Tolna me-
gyei tapasztalatait összegezte, és a résztve-
võk nem kis meglepetésére közölte, hogy
nem elég például a rendõri egyenruhát látni,
hiszen az már kapható igazolvánnyal együtt
a „piacon”, a felmutatott igazolványt a rend-
õrség központi számán ellenõriztetni is kell.

Volt kreatív mûhely is, ahol két korosztály
készített karácsonyi díszeket, hallgatta Ko-
vács Gábor elõadómûvész megzenésített ma-
maverseit, de együtt röcögött, énekelt az ifjú
édesanya kisgyermekével (aki már a baba-ol-
vasójegyet is szívesen megette volna) Cseke
Klára foglalkozásán, ami olyannyira sikeres
volt, hogy a zenepedagógus azóta rendszeres
vendége a gyermekkönyvtárnak. A Mesélj ne-
kem, mesélek neked címû, háromgenerációs
rendezvény elõadója Sebestyén István Kárpát-
medence-díjas székely mesemondó volt, aki-
nek közismert humorától dõlt a közönség.

A könyves vasárnapon nagy tömeg várta a
nyitást. Több mint 200 ember iratkozott be
vagy át, egész nap „mentek” a gépek, és
szép számú közönség volt kíváncsi a valós
és virtuális újságok bemutatójára, a filmve-
títésre, de különösen a Béresné Kollár Éva
zenemûtáros-könyvtáros által szóban, zené-
ben, képben bemutatott, Edit Piaf életérõl
szóló elõadásra, amelyrõl meghatottan távo-
zott a közönség. A gyermekkönyvtárban
egész napos nagy buli volt Papa-mama-
gyerekek címen, ahol aztán mindent lehetett:
táncolni, bábszínházazni, zenélni, inter-
netezni és az ülõpárnákon fekve… olvasni.

Bátaszék

A Keresztély Gyula Városi Könyvtárban
igen élén társasági életet éltek a beszélgetõ
nagyik, most az olvasás lehetõségeirõl, csa-
ládregényes olvasmányélményeikrõl számol-
tak be, meghallgatták Rudolf László könyv-
ismertetõjét a Józseffalvi fényképalbumról, a
varrókör tagjai pedig a hagyományokat vit-
ték át a mindennapokba. A könyves vasárna-
pon egész napos interaktív program során 
a könyvtár életével, történetével ismerked-
tek.

Bonyhád

A netezõ nagyik Bonyhádon, a Solymár Im-
re Városi Könyvtárban szintén a monitor elé
vetették magukat, de volt csipketerítõ-kiállí-
tás és zoknikötõ-verseny, Vuk tanoda, film-
vetítés, mûveltségi verseny, Olvasni jó!
könyvismereti vetélkedõ, sõt a Perczel-kerti
Nordic Walking után  meg is szépülhettek a
nagymamák egy kozmetikai bemutatón és
tanácsadáson. Nem maradt el a nagyi café, a
receptcsere, a kötényfestés, a teakóstolgatás,
elõadás az életmód és az egészség összefüg-
géseirõl és arról, hogy a házi kedvenc is le-
het társ. Volt reikibemutató, egy vidám nyílt
nap és mesedélután unokákkal, az állatok
világnapja alkalmából hirdetett rajz- és fotó-
pályázat eredményhirdetése, Kovács Gábor
elõadómûvésszel zenebölcsi és zeneovi, va-
lamint nem utolsósorban Pilinszky János
költészete és „…amit én irántad érzek” cím-
mel Decsi Kiss János elõadóestje. 
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Dombóvár

Dombóváron is különleges csemegéket kí-
náltak ifjaknak és nagyiknak. Rendeztek in-
ternetes vetélkedõt Egérfogó címmel, a kre-
atív nagymamák kézmûves termékeiket 
mutatták be és árusították nagy sikerrel,
aminek folytatása is várható, hamarosan jön
a karácsonyi kézmûves vásár. A Kerekítõ
foglalkozások szülõk és bölcsõdések részvé-
telével Dombóváron is az összetartozást erõ-
sítették, mint ahogy nagy érdeklõdéssel 
fogadták a könyvtárlátogatók Hetesi Zsolt
fizikus vetítettképes elõadását a Föld jövõjé-
rõl, Ékes László Apám kenyere címû novel-
láskötetét és Nagy Janka Teodóra – Szabó
Géza a vásárok világáról szóló könyvének
ismertetését is.

A dombóvári kistérség minden tagkönyv-
tára nyitva tartott a könyves vasárnapon, és
jó néhányan programokkal, több helyütt bá-
bozással lepték meg olvasóikat.

Dunaföldvár

A dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Könyvtár-
ban a neten függõ nagyik foglalkozásai mel-
lett többek között szó esett az egészséges 
élvezet-táplálkozásról dietetikus praktikus
tanácsaival és termékbemutatójával. A köny-
vek házhoz szállítását is ismertették, majd a
tékába vártak több korosztályt, hogy ismer-
kedjenek a képregénnyel és a Nyitott
Könyvmûhely Kiadóval. A zenés szórakoz-
tató délutánon volt fejtörõ és kártyajáték,
kézimunka és festménykiállítás, de a könyv-
tár kihelyezett programot is tartott, amely-
nek során az idõsek otthonába vitték az iro-
dalmat, Õszi hangulat címen. Óriási sikert
aratott a Ki süti a legjobb földvári krémest?
program, ahol fõleg a gyerekek kóstolgatták
az otthon sütött „termékeket”, és díjazták a
legjobbakat.

Paks

A Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
könyvtára ez évben is izgalmas lehetõséggel
lepte meg  az idõseket, akik bármilyen pro-
dukciót elõadhattak, amelyekbõl DVD ké-
szült és azokat ünnepélyesen bemutatták. 

A Pákolitz István Városi Könyvtár rendez-
vényeire is sokan voltak kíváncsiak. Ezekrõl
egy önálló írásban olvashatnak. 

Simontornya

Simontornyán emlékezetes kiállítás nyílt ré-
gi képeslapokból, amelyeken a város múltja
elevenedik meg. A helyi nyugdíjas klub na-
gyi olvashow-n mérte össze „erejét”, mese-
házban olvastak a kicsiknek, akik azután
kézmûveskedtek. Nagy tetszést aratott a
Zerngõ ABC, Lukácsy Katalin zenés mûso-
ra is.

Tamási

A nagyik itt is elszántan ismerkedtek az
internettel, személyre szóló segítséget kap-
tak egész héten át. Kézmûves-foglalkozáson
az õsi mesterségek rejtelmeibe is betekintet-
tek, sõt csuhéból készült munkáikat, népi
ékszereiket ki is állították. Meséltek az uno-
káknak, majd Mácz István új könyvével, a
Merjünk boldogok lenni! címûvel, író-olva-
só találkozón ismerkedtek meg.

A családiasan jó hangulatú programok
vonzották a Tolna megyei lakosságot azo-
kon a településeken is, amelyek nevét érde-
mes felsorolnunk: Alsónána, Alsónyék,
Báta, Bikács, Bölcske, Cikó, Csibrák, Duna-
szekcsõ, Egyházaskozár, Fadd, Felsõnána,
Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hõ-
gyész, Kakasd, Kisdorog, Kismányok,
Kurd, Lengyel, Medina, Mórágy, Mosdós,
Nagymányok, Õcsény, Pörböly, Puszta-
hencse, Sárpilis, Sióagárd, Szakály, Szakcs,
Tengelic, Tolna, Várdomb. ■
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