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Csillaglesen 

Klinger Ágnes 

2017. november 27-én, este 18.00 órától a Felső-

gallai Amatőrcsillagász Klubtól  Moczik Csaba 

előadásában ismerhettük meg a csillagászat ér-

dekességeit. Izgalmas, színes ismertetőt hallhat-

tunk arról, hogy miben hittek őseink, milyen 

eszközöket használtak, hogyan fejlődtek a táv-

csövek és hogyan jutott el tudásunk a mai szint-

re. A program a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár támogatásával valósult meg. 

 

A Hold egy kicsit már túl volt az első negyed 

fázison, mobiltelefonnal fantasztikus képeket 

készíthettünk róla. Felfedeztük a búcsúzó nyári 

égbolt galaxisát, a nagy Androméda-ködöt és a 

Fiastyúk nyílt csillaghalmazát. Lelkes hallgató-

ság vett részt az előadáson. Szerencsénk volt, 

mert az égbolt tiszta volt éppen. Mindenki kipró-

bálhatta a Meade LX50-es, 25 cm átmérőjű tük-

rös csillagászati távcsövet.  

Köszönjük az élményt az előadónak!  

 

 

 

 

http://www.klubmce.hu/index.html 

  

 

A fotókat Klinger Ágnes készítette 
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Gyermekfoglalkozás a Kőrösy László 
Községi Könyvtárban 

Baltás Balázs 

November 28-án ismét egy kellemes hangulatú 

KönyvtárMozis vetítés adott életet a könyvtár-

nak. Lázár Ervintől a Vacskamati virágja című 

mesét keltettük életre a helyi 21 óvodással és az 

őket kísérő 5 óvónővel.   

Nagyszerű hangulatban telt az együtt töltött idő! 

Olyannyira, hogy még egy tündéres mesét is le 

kellett vetítenem a gyerekeknek. Kaptak aján-

dékba KSZR-es, „kemgurus” matricát, valamint 

könyvjelzőket az általuk készített papírvirág 

mellé.  

A kézműveskedés mindig a csúcspontot jelenti a 

foglalkozásokon, amely fejleszti a kézügyessé-

güket, figyelmüket és alkotókészségüket.  

 

A fotókat Baltás Balázs készítette 

Az óvodavezető-helyettes az előadás után meg-

kért, hogy amennyiben módomban áll, menjek át 

az óvodába hasonló programot tartani még kará-

csony előtt. Igyekszem teljesíteni a kérését.  

A községi könyvtárnak kiváló a kapcsolata nem-

csak az óvodával, hanem a nyugdíjas klubbal, 

illetve a középkorú olvasóréteggel is, akik elő-

szeretettel járnak a könyvtárunkba. Nem egy 

helyi, fiatal anyuka rendszeresen látogatja a 

könyvtárat mesekönyvért és gyermeknevelő 

szakkönyvekért.  

 

Ez alkalommal ennyit szerettem volna megosz-

tani a kedves olvasókkal innen, Dömösről. Kívá-

nok mindenkinek kellemes és áldott karácsonyi 

ünnepeket!   

 


