
Az október 4. és 8. közötti programok terve-
zése még az ünnepi könyvhéten megkezdõ-
dött, ugyanis anyagiak hiányában a „Medi-
terrán nap”-ra tervezett programjainkat nem
tudtuk akkor megvalósítani, de az ötlet na-
gyon tetszett, kár lett volna veszni hagyni,
így átkerült az õszi könyvtári napok idejére.
A mediterrán nap gondolata Praznovszky
Mihály irodalomtörténésztõl ered, aki nyug-
díjasként nagyon sokat segít munkánkban, s
lelkesen szervezi a város kulturális életét. 

Balatonfürednek, és vele együtt a Balaton
északi partjának, sokak szerint van egy kis
mediterrán hangulata, az egész hét program-
jait próbáltuk tehát erre a hangulatra fel-
fûzni. Helyi vagy környékbeli elõadókat,
szereplõket kerestünk, olyan embereket és
mûveket mutattunk be olvasóinknak, akik,
amelyek városunkhoz kapcsolhatók, vagy
olyan érdekes helyekre kalauzoltak el, ame-
lyek a Földközi-tenger vidékéhez tartoznak.
Nagyon színes, érdekes kínálat alakult így
ki, amelybõl több, más-más korosztályhoz
tartozó és más-más érdeklõdési körû olvasó
is találhatott magának csemegét.

Gyerekprogramok

Mesekuckó
Bódi Irén helyi költõ mesélt a gyerekek-

nek nyomtatásban még meg nem jelent ver-
seibõl, meséibõl. Ez a program nagy hagyo-
mányra tekint vissza nálunk, több írót, költõt
hívtunk már meg hasonlóra. Bódi Irén is
rendszeresen visszatérõ vendégünk, sok-sok
gyereknek szerzett örömet alkotásaival. Ezen
a héten két alkalommal jött el hozzánk, óvo-
dás csoportok várták nagy lelkesedéssel. 

Ringató
Ezt a mondókás, énekes, zenés foglalko-

zást biztosan nem kell bemutatni senkinek.
Évek óta a gyermekkönyvtár olvasótermé-
ben zajlanak ezek a foglalkozások,
Brucknerné Rábaközi Rita helyi énektanár
vezetésével. Ilyenkor õsszel érkeznek általá-

ban új érdeklõdõk, akiket az összefogás he-
tében mindig megajándékozunk Babaolvasó
könyvvel, mérõkével, ajánlunk nekik köny-
veket, folyóiratokat, amelyeket babájuk ne-
veléséhez felhasználhatnak. Fontosnak tart-
juk, hogy többen is beiratkozzanak közülük
és rendszeresen kölcsönözzenek, megszok-
ják a könyvtári környezetet. Szerencsére töb-
ben is vannak, akik a Ringató kapcsán irat-
koztak be a gyermekkönyvtárba, és már
önállóan járnak hozzánk.

Ringató-zeneovi

A Ringató foglalkozások folytatása az
óvodás korúak számára. Az osszefogás heté-
re idõzítettük az elsõ foglalkozást, a részt-
vevõket itt is megajándékoztuk könyvtárat
idézõ apróságokkal: könyvjelzõ, mérõke,
Babaolvasó könyv, könyvajánló. 

Régi meséskönyvek titkai
Helytörténeti gyûjteményünk kincseibõl,

Zákonyi Ferenc helyi idegenforgalmi szak-
ember hagyatékából mutatott be dokumentu-
mokat Tóth Györgyi helytörténeti könyv-
táros, múzeumpedagógus. A gyerekek régi
fotókat, könyveket nézegethettek, mesefelol-
vasást hallgattak, amihez csoportmunkában
készíthetõ feladatlapot kaptak, végül gyur-
mából vármaketteket készítettek – szintén
csoportmunkában – a hallottak alapján. Sike-
rült közel hozni ezekhez a gyerekekhez váro-
sunk muzeális értékeit, nem múzeumi kör-
nyezetben. A kézbe vehetõ dokumentumok
között egy több mint kétszáz éves könyv is
volt.
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Mediterrán hangulatban
Az összefogás hete Balatonfüreden

✒✒    Tóthné Wittmann Borbála



Könyvbemutató gyerekeknek
Nyulász Péter Helka címû könyvét mutat-

ta be a szerzõ és Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész. A történet Balatonnal és 
Balatonfüreddel való kapcsolatát külön ki-
emelték az ajánlóban, hiszen a környéken 
ismert monda adta az ötletet a szerzõnek a
történet folytatásához. A színes, hangulatos
és tanulságos bemutató után fotók is készül-
tek a könyv címlapjával, mindenki belehe-
lyezkedhetett valamelyik szereplõ figurájá-
ba, a szerzõ pedig dedikálta az olvasók köny-
veit.

Alkotó programok

Díszes zöldségek
Szíjártó Balázs világbajnok mestersza-

kács (akinek már nagyszülei is könyvtárunk
tagjai voltak) egy nagy kosár gyümölccsel és
zöldséggel, valamint különleges szerszá-
mokkal érkezett hozzánk, hogy bemutassa,
hogyan készülnek a gyönyörû virágok. Elõre
elkészített asztaldíszei is mind zöldségfarag-
ványok voltak. Míg a résztvevõk – felnõttek
és gyerekek egyaránt – megpróbálták elsajá-
títani a zöldségvirágok készítését, Balázs
mesélt a versenyekrõl, ahol szép eredménye-
ket ért el. Alkotás közben a leesõ zöldségda-
rabkákat lelkesen rágcsálták a gyerekek, így
nem csupán élménydús, de még egészséges
is volt a program.

Mediterrán játszóház
Mindenféle tengeri állatokat, fûszerképe-

ket készítettünk volna délelõtt óvodásokkal,
délután iskolásokkal, de sajnos nem volt ér-
deklõdés a programra, így elmaradt. Fájdal-
mas tényként kellett tudomásul vennünk,
hogy az egyáltalán nem mediterrán jellegû
rossz idõ (viharos szél és esõ) sikeresen tá-
volt tartotta a gyerekeket.

Programok felnõtteknek

Könyvbemutatók felnõtteknek
Az aradi vértanúk emlékének adóztunk

Perlawi Andor Füredi szerelmek címû köte-
tének bemutatójával. A könyv egyik fõsze-
replõje, Kiss Ernõ Aradon kivégzett tábor-
nok, az elsõ füredi Anna-bálon ismerte meg
késõbbi feleségét, Szentgyörgyi Horváth
Krisztinát. A mûbõl a Lóczy Lajos Gimnázi-
um diákjai olvastak fel nagy átéléssel.

A Vaszary-villában Czigány Györggyel és
Simon Erikával találkozhattak az érdeklõ-
dõk. Itt két könyvet és egy cédét (Czigány
György: 80 nyár, Simon Erika: Zene, zene,
zene – beszélgetés Kocsis Zoltánnal, 80 nyár.
Játék és muzsika 80 évben) mutattak be a
szerzõk. A beszélgetés mellé Czigány
György zongorajátékát is élvezhette a kö-
zönség. Ez a program azért került könyvtá-
runkon kívüli helyszínre, mert sajnos nincs
akkora olvasótermünk, hogy a zongorát is el
lehetne helyezni. Czigány György sem elõ-
ször vendégeskedik városunkban, most a
nyolcvanadik születésnapja apropóján ki-
sebb vendégséggel zárult a beszélgetés.

Garaczi Imre (a Mediterrán világ címû
folyóirat szerkesztõje) Identitás és stratégia
címû könyvének bemutatója kapcsán heves
vita alakult ki a szerzõ, a könyvet bemutató
Varga Csaba és a közönség között, amelyet
késõbb a kávéházban folytattak. Végül egy
több elõadásból álló programsorozat terve
bontakozott ki a vitából, amelyet jövõre sze-
retnénk megvalósítani.

Világjárók
A tavalyi összefogás hetén útjára bocsá-

tott elõadássorozat nagy népszerûségnek ör-
vend könyvtárunkban, idén a mediterrán
hangulat jegyében kettõt is szerveztünk.
Mindig helyi vagy környékbeli elõadókat hí-
vunk meg, akik valamilyen érdekes és/vagy
távoli helyen jártak, és szívesen mesélnek él-
ményeikrõl a vegyes (gyerekekbõl és felnõt-
tekbõl álló) közönségnek.
• Szíria

Az elõadó, Tombor Balázs építész, már
másodszor vendégeskedett nálunk. Most
Margat várának régészeti feltárásáról
(amelyben õ maga is részt vesz) és más szí-
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riai élményeirõl számolt be. Az utazásai so-
rán készült rajzaiból és fotóiból a gyermek-
könyvtárban rendeztünk kiállítást
• Opatija

Opatija, régen Abbázia, Balatonfüred
testvérvárosa. Takács Miklós önkormányzati
képviselõ, idegenforgalmi szakember, már
sok kirándulást, szakmai utat vezetett oda.
Elõadásában a magyar emlékek nyomában
kalauzolta végig közönségét az egykori oszt-
rák–magyar tengerparton.

Byte-ok között, könyvek között

Szombat délelõtt közös internetes vetél-
kedõ zajlott több dunántúli könyvtárban. 
A zalaegerszegi könyvtár szervezte és koor-
dinálta a Balatonalmádi, Balatonfüred, Len-
ti, Sopron, Zalaegerszeg városok könyvtára-
iban egyszerre, azonos feladatok alapján
megrendezett tudáspróbát. Nálunk sajnos
csak egyetlen csapat versengett, viszont õk
voltak a legidõsebbek, a csapattagok mind-
annyian elmúltak hatvanévesek, egyikük már
a hetvenhatot is megérte, és lelkesedésük a
negyedik helyhez volt elég.

Az idei évben meghívott vendégeink be-
bizonyították, hogy a közvetlen közelünk-
ben, lakóhelyünkön is találhatunk olyan 
embereket, akiket érdemes meghallgatni,
akiktõl tanulhatunk, s ezzel a könyvtárak
összefogásának aktuális jelszavát – Beszél-
jünk egymással, tanuljunk egymástól! – is si-
került érvényesítenünk. ■
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