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Közhírré tétetik -Postánkból ~

Olvasókörök tizenkettedik ,Vasárnap ,a cs~~ort egyik ré~ze. elnöks,égi
ülesen vett reszt Slomaroson, a tobblek tovabb

találkozója, Siómaros élvezhették a Balatont. Az idõ nagyon szép volt.

Siómaroson Csáki Imre elnök beszámolt a meg-
2002. szeptember 6-8. választása óta végzett munkájáról, a bírósági

bejegyzés bonyodalmairól, az OTP-át jelentkezés,
Pénteken délelõtt gyülekeztek az ország külön- ,. d' , -k' és

gondJ.airól.b .." ,. .' 1 1 ' k k kü' ld ..tt ' ., .az Uj a oszam er
ozo tajalrO az o vaso oro o el a SIomarOSI

K '.k a szervezõknek azt a ren g ete gh M " l " d '. K .. d ' ah 1 b ' oszonju
Kossut uve o eSI or u varan, o a ogra- nk ' t .t

a találkozó sikeres lebon yolítása, ., fi " b ' d mu a, amI
csokba~ mar j~~aban. ~tt, a:z.e e.", ,érdekében végeztek. Nagyon-nagyon jól éreztük

A kor vezetol, tagjaI regI Ismeroskent, barat- magunkat és nagy szeretettel gondolunk még

ként fogadták az érkezõket. Hódmezõvásárhelyrõl k ' .' g o..
Yöru hétvé g ére..'" 1 B 1 ,., so alg erre a y n

két busz jött hatvanöt resztvevove , a mazujva-

rosból egy busz ötvennel. A többi olvasókör kép- Olvasókörök Szövetsége

viselõi -így a kisújszállásiak, a megyaszóiak, a Az Olvasókörök Szövetségét 1989-ben, Mol-

hévízgyörkiek, a budapestiek -is rendben megér- nár Zoltán kezdeményezésére szerveztük. Az

keztek, a szállása mindenkinek Siófokon volt. elsõ vezetõség tagja volt Hajdú Géza elnök (Sze-

Délután Balatonszabadi mûvelõdési házában ged), Ugrin Gáborné titkár (Budapest), Hurtony

színvonalas mûsorral emlékeztek Kossuth Lajos Zsuzsa (Budapest), Fekete Imre (Kisújszállás),

születésének kétszázadik évfordulójára. A mû- Szegedi Miklósné (Megyaszó). 1991 õszétõl a

velõdési házban mûködõ kör kiállítás keretében vezetõség összetétele: Szente Ferenc elnök (Bu-

mutatta be a munkáját. Volt ott fafaragás, csuhé- dapest), Fercsik Mihály titkár (Hévízgyörk), Hüse

baba, kötés, horgolás, hímzés, sõt megkóstolhat- Sándor (Balmazújváros), D. Szabó István (Hód-

tuk az asszonyok által sütött sokféle finom süte- mezõvásárhely), Szabó Imre (Hódmezõvásár-

ményt. Utána a faluval ismerkedtünk. Megnéztük hely), Szegedi Miklósné (Megyaszó), Vig Lidia

az 1778-ban Szent Anna tiszteletére emelt, barokk (Bábonymegyer).

stílusú római katolikus templomot, majd az 1992 2002-tõl a szövetség elnöke Csáki Imre (Hód-

és 1996 között épült tizenJ1at tantermes ál~lános mezõvásárhely), alelnökei dr. Nemes Erzsébet

iskolát. Este a kör tagsága Igy szórakozunk ml cím- (Budapest) és Silling Péter (Balmazújv?ros).

mel bemutatta a nõnapra, apák napjára és egyéb Csáki Imréné

jeles eseményekre készített mûsorát, mely nagy olvasóköri tag, Hódmezõvásárhely

derültséget keltett. Csány István minden résztve-

võnek a Kossuth-évfordulóra kiadott, díszdobozos Hankó Zoltán Olvasókör

százforintost adott, melyen Kossuth képe látható.

Ezen kívül minden olvasókör kapott két-két pél- A megyaszói Hankó Zoltán Olvasókör progra-

dányt a balatonszabadi (2002) és a siómarosi (Kos- mokban gazdag évet zárt. Szerveztek képzõmû-

suth-szobor) kiadványokból, melyek megjelené- vészeti kiállításokat, tavaszköszöntõ bált és

sét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma .Anna-bált, családi hétvégét közös fõzéssei, já-

támogatta. tékkal, ruhabemutatót menyasszonyoknak és

Szombaton délután Siómarosra mentünk, a koszorúslányoknak, a falutévén irodalmi és ze-

Kossuth-emlékünnepségre. Itt avatták fel a világ nei mûsorral köszöntötték az anyákat, decem-

elsõ köztéri Kossuth-szobrát 1894-ben. Az ün- berben saját Mikulásuk szállította házhoz az aján-

nepség keretében beszédet mondott Hermann dékokat, és még a "mindenki karácsonyára" is

Róbert, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, aki mûsorral, süteményekkel készültek.

méltatta Kossuth életét, korát. Közben a Mindeközben volt erejük a használatba ka-

siómarosi asszonykórus Kossuth-dalokat énekelt. pott épületük csinosítására, szeptemberben pe-

Ezt követte a koszorúzás. dig, hagyományos szüreti napjukhoz kapcsolva,
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még jubileumot is ünnepeltek. Tizenöt éves volt Szabó Ervin Könyvtár közös rendezvényének
a kis közösség. december 3-án. Jó volt látni, milyen sokan gon-

Hasonló aktivitás sal készülnek az idei prog- dolják ezt így, a résztvevõk között voltak írók,

ram okra is: könyvbemutató a kultúra napján, hat illusztrátorok, folyóirat-szerkesztõk, könyvtáro-
elöadásból álló sorozat Atléphetünk a következõ sok, internetes gyermekportál-készítõk, és még
évezredbe? címmel, képzõmûvészeti alkotótábor ki tudja, milyen szakmák képviseföi. Sokunkat
szerepel egyebek mellett a terveik között. érint, érdekel tehát a téma, és sokan szeretnénk

Ahogy Szegedi Miklósné, a kör elnöke írja, tenni a gyermekkultúra javításáért.
nem unatkoznak. "Nálunk senki sem kap sem- A program elsö pontjaként Békés Pál, az
miféle tiszteletdíj at, külön elismerést a végzett IBBY magyar szekciójának elnöke átadta Nóg-
munkájáért, hacsak nem számít annak, hogy nem rádi Gábornak és Jankovics Marcellnak az ffiBY
feledkezünk meg egymás névnapjáról legalább oklevelét. Az ö könyveik kerültek be abba a nem-
egy telefonhívás, egy képeslap "erejéig, s hogy zetközi gyûjteménybe, mely bejárja a világot, be-
egy-egy munka befejeztével azzal búcsúzunk, mutatva egyes nemzetek ifjÚsági irodalmát.
hogy »mindenkinek mindent köszönök«. Miért, Ezután Fûzfa Balázs fõiskolai docens elöadá-
kiért is dolgozunk mi, civil szervezetek? Termé- sa következett, melyet egy Radnóti-verssel indí-
szetesen annak a településnek a lakói érdekében tott. Felhívta a figyelmünket, hogy egyes véle-
tesszük a dolgunkat, ahol élünk, ahol ezek a mények szerint az olvasás muzeálódik, és a
szervezõdések létrejöttek. Az a célja minden könyvtár manapság már az olvasás múzeuma.
közösségnek, hogy színesebbé, változatosabbá Tanár lévén õ is egyre inkább tapasztalja, hogy
tegye az adott település életét. Mintegy kiszéle- a diákok nem olvasnak, a meseelõadásokon egy-
sítve a skálát, kiegészítse a közmûvelõdési in- re gyakrabban történik meg, hogy a gonosznak
tézmények munkáját, vállalva a kisebb hordere- szurkolnak a gyerekek. Az olvasás szót több

jû vagy kevesebb anyagi áldozatot kívánó fel- szempontból körüljárta. Alapjelentése: grafikus
adatokat, amelyek egy nagyobb intézmény ere- jeleket jelentéssel felruház, de a vakok is olvas-
jét felapróznák. Sajnos a tapasztalat az, hogy ezt nak, a filmnézés is olvasás, képek olvasása. Mivel
ma még csak kevesen látják így, gyakran talál- a számítógépek egyre több téren hódítanak, el-
hat juk szemben magunkat elutasítással, távolság- képzelhetõ, hogy a következõ lépés a szép iroda-
tartással. Holott minden bizonnyal megérné meg- lomban az lesz, hogy olyan alkotás születik, mely
adni a támogatást egy ilyen közösségnek, hiszen csak digitálisan élvezhetõ.
az valószínûleg kisebb összegû volna, mint az adott Kucska Zsuzsa, a Magyar Könyvtárosok Egye-
feladat intézményi költségkihatása. Jó volna érez- sülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának elnöke
ni, hogy számítanak, odafigyelnek ránk, amikor a volt a következõ elõadó. Összefoglalta, hogy az
település kulturális életét tervezi az adott kulturális utóbbi években milyen hasonló jellegû konfe-
bizottság, nem elfeledkezve e közösségek önkén- renciák voltak már országszerte. Kiemelte a
tes, de nívós munkájáról. Tudom, ezt nekünk kell 2000-ben Békéscsabán rendezett tanácskozást, ahol
kivívnunk, de mi nem harcolni akarunk, mert több- azt az alapgondolatot járták körbe, hogy ne dönt-
nyire elég jó ideje bizonyítottuk és bizonyítjuk már sünk a gyerekek helyett. Hagyjunk nekik teret a
közösségünk létjogosultságát, hanem együtt jól cselekvésre és a választásra. Az UNESCO egyik
érezve magunkat tenni, amit vállaltunk, mindannyi- jelmondata is ez volt, a gyerekeknek meg kell ta-
unk épülésére és örömére." Kívánunk neki sok nulniuk tanulni, dolgozni, együtt élni és élni.
sikert ezen az úton! .A szünet után Kovács Titusznak, a 2zsiráf fõ-

szerkesztõjének színes, kivetítésseI kísért elõadá-
Tanácskozás sa köv~tkezett. Meg!s~e~het~k a ne~zetközi" ~s

., a hazaI gyermek- es IfjuságI lapok jellemzoIt.
a gyermekirodalomrol Részletesen ismertette lapjuk alapfilozófiáját és

terveiket.
Ha a gyennekkultúrát támogatja, a jövõt támo- A konferenciát Nagy Attila zárta, aki kedvenc
gat ja. Ez volt a szlogenje az IBBY (International gyerekkönyveit ajánlotta a megjelentek figyel-
Board on Books for Young People, Gyermek- mébe. A bemutatott magyar szerzõk mûvei kö-
könyvek Nemzetközi Tanácsa) és a Fõvárosi zül többen elnyerték az IBBY magyar szekció-
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