Eltelt 1 év, ismét beszámolunk Önöknek, mi is történt a szigethalmi könyvtárban 2013-ban:
(1. rész: Rendezvényeink)
Rendezvényeink száma örvendetesen megszaporodott.
Kiállított nálunk Holczhauser Zsuzsanna, Lászki Erzsébet, a Rózsa Gobelin Kör, H. Tóth
Maja, Varjas András, Szűcs Édua, Bánóczy Istvánné, Csollák Mihály.
Könyvbemutatót tartott Lászki Erzsébet, élménybeszámolót Farkas Adél úszó és Medveczky
Erika kajakozó.
Holczhauser Zsuzsanna önálló estje a Költészet Napja alkalmából hangzott el. József Attila
születésnapjára a könyvtár versfát állított.
Részt vettünk a városi programokon, pavilonunkba vártuk az érdeklődőket a Majálison, a
Városnapon, a Betlehemi Estéken. Fogadtuk a leendő első osztályosokat a Gólyanapon.
Minden hónap első szombatján diavetítésre és kézműveskedésre vártuk (és várjuk) a
gyerekeket és szüleiket.
Nálunk tartja rendszeresen összejöveteleit az Ezoklub és az Édesanyák Klubja, ez utóbbi
ősztől Kézimunka szakkört is indított.
Kérésükre helyet adtunk mágneses ékszerek bemutatójának, játékos angol dramatikus
foglalkozásnak és a Hazafias Versek szavalóversenyének.

Idén is nagy számban látogattak el hozzánk csoportos foglalkozásokra a helyi óvodákból,
iskolákból.
Februárban megtartottuk a hagyományos Városi Szavalóversenyt, a szép számú jelentkezőre
való tekintettel kivetítőn keresztül az aulából is követhető volt a verseny.
2013-ben is megrendeztük a négy részes Nyárváró programsorozatunkat. Az immár
hagyományos
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Udvarhelyi András tartott előadást, majd Nyáry Krisztián, az Így szerettek ők c. könyvek
szerzője mesélt festőkről és szerelmeikről. Idén –közkívánatra- visszahívtuk Dr. Hidán Csaba

László régész-történész adjunktust, aki szokása szerint páncélba öltözve tartotta előadását. A
tanév lezárásaként a Pittyendáré Zenekar muzsikált nekünk, és tartott táncházat.
Nyáron minden csütörtökön társasjátékozásra vártuk a vakációzó gyerekeket.

Őszi programjaink is immáron hagyományosnak mondhatók. A Népmese Napján (mely
Benedek Elek születésnapja) Kovács Marianna népmesemondó, a százhalombattai könyvtár
igazgató-helyettese mesélt a helyi iskolásoknak.
Az októberi Országos Könyvtári Napok keretén belül Dr. Vekerdy Tamás gyerekpszichológus
volt vendégelőadónk. Tekintettel a nagylétszámú érdeklődő közönségre ezen a rendezvényen
is kivetítőn követhették a humorral átszőtt előadást az aulában helyet foglaló vendégeink,
mert nem mindenki fért be a rendezvényterembe! Ehhez a programhoz kapcsolódott Szűcs
Édua kiállításának megnyitója, hiszen ő illusztrálja a Nők Lapjában Vekerdy Tamás cikkeit.
Lázár Ildikó, a Rejtőző kavicsok könyv szerzője beszélgetett hetedikes-nyolcadikos
tanulókkal az élet kisebb-nagyobb problémáiról, örömeiről.
Karácsonyi műsorunk állandó szereplője Érsek-Csanádi Gyöngyi, aki idén Máté Angi: Volt
egyszer… című darabjával készült.

Irodalmi vetélkedőt hirdettünk Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából,
fogalmazásokat kértünk „Mit szeretek a könyvtárunkban (és mit nem) ?! címmel, és
fotópályázatot
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„Szigethalom télen – fekete-fehér fotókon” témában. Ez utóbbira január végéig várjuk a
pályaműveket, a beérkezett képekből válogatva a Városi Szavalóverseny háttereként állítunk
össze kiállítást.

Természetesen alapfunkciónk is működött, júliusban és augusztusban keddtől péntekig, az év
többi 10 hónapjában pedig keddtől szombatig, azaz heti 36 nyitvatartási órában vártuk a
könyvtári szolgáltatásokkal kedves Olvasóinkat!

Szabó Zsuzsanna
könyvtáros

