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A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott Országos Könyvtári
Napok pályázatunkat, melyben a lakosság könyvtári használatát növelő rendezvények
szervezését és lebonyolítását vállaltuk a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban,
valamint Nógrád megye települési könyvtáraiban, sikeresen teljesítettük az idei esztendőben.
A 2020. október 05.-október 11. között megrendezésre került Országos Könyvtári Napok
tematikája az ünnep, az ünneplés köré épült. „Könyvtárak az emberekért. Ünnepeljünk
együtt!” rendezvényhét célja Nógrád megye lakosságának könyvtárhasználatát növelő
változatos, színes könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása a
Balassi Bálint Megyei Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban valamint Nógrád megye városi
könyvtáraiban. Az országos eseményekhez a KSZR-ben működő könyvtárak közül is
csatlakoztak.
Az idei esztendőben a rendezvényhét lebonyolítását, az arra való készülődést a járványhelyzet
sajnos nagymértékben befolyásolta. A pályázatban tervezett előadók, programok,
célközönség terén több esetben változás történt, néhány esetben a betervezett program el is
maradt. Mindenhol szükségessé vált az alkalmazkodás az új helyzethez, a változáshoz. Két
városi könyvtár esetében sajnos nem kaptunk együttműködő választ felkérésünkre.
Mindezek ellenére a megyében lezajlott programok biztosították mindenki számára a
hozzáférhetőséget, ezzel a tájékozódás, az ismeretszerzés, a kulturált közösségi együttlét
lehetőségét.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár mindenki számára nyitott közösségi tér, megyei és települési
feladatokat ellátó intézmény. Tisztában voltunk azzal, hogy programjainkon kevesebb látogató
lesz jelen, célunk volt az idén is, hogy az állandó látogatóink mellett olyan személyeket is
behozzunk intézményünkbe, akik még nem rendszeres könyvtárlátogatók.
Programjaink szervezésekor figyelmet fordítottunk a központi pályázati koncepcióra,
beépítettük előző évek során szerzett tapasztalatinkat. Az olvasáskultúra fejlesztésének, az
olvasás népszerűsítésének jegyében biztosították programjaink minden korosztály számára a
kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra törekedtünk. Az eseményekről
értesítettük a helyi sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. A programokról
különböző információs csatornákon, a Facebook-on is megszólítottuk, invitáltuk olvasóinkat.
Honlapunkon folyamatosan közzétettük a rendezvények meghívóit, a már lezajlott
programokról készült fotókat.
Városi beszámolók a hét programjairól:
Salgótarján – Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2020. október 05. (hétfő) Az ünneplés napja
Délelőtt Nógrád megye újságíróit, média szakembereit a megyei könyvtár igazgatónője
tájékoztatta a tematikus könyvtári hét Balassi Bálint Megyei Könyvtárban zajló eseményeiről.
A délelőtt közös ünneppel és szakmai nappal folytatódott a megye könyvtárosainak
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részvételével. A téma az olvasás megszerettetése, a könyvek, az olvasás fontosságának
közvetítése előadások, módszerek, praktikák.
2020. október 06. (kedd) A múlt, a hagyományok, történelem napja
Második napon tematikus könyvkiállítással vártuk olvasóinkat intézményünk terében és a
virtuális térben, az Aradi Vértanúkra emlékezve. Kora délután Somoskőn az Aradi Vértanúk
emlékhelyén koszorúzással tisztelegtünk hőseink emléke előtt.
2020. október 07. (szerda) A könyvtár napja
A délelőtt a gyermekeké lett volna, a járványügyi intézkedés azonban mindezt átírta. A
meghívott óvodás csoport helyett könyvtárosok, illetve az érdeklődők vettünk részt Harcos
Bálint előadásán, melyet nagyon szívesen, örömmel hallgattunk. „Pillanatképek könyvtárunk
életéből”című fotókiállításunkat az olvasóteremben személyes megtekintésre, valamint a
virtuális térben kínáltuk vendégeinknek.
2020. október 08. (csütörtök) A könyvtárosok napja
Negyedik tematikus napunkon Gyógyítók és lódítók címmel Schmöltz Margit írónő előadását
hallottuk Székesfehérvár egészségápolásának történetét mutatta be kapcsolódva Kőről kőre
című regényéhez.
Délután Végh József helytörténész, kutató, könyvtáros volt vendégünk, pályafutásáról,
könyveiről, helytörténeti kutatásairól mesélt. A program háziasszonya Dr. Gréczi-Zsoldos
Enikő a Palócföld folyóirat legújabb számát is bemutatta az érdeklődőknek.
Ezen a napon került sor a fiókkönyvtárak programjaira is. Délelőtt az könyvek kedvelői gyűltek
össze a Forgách-i Fiókkönyvtárban és osztották meg egymás között legkedvesebb élményeiket
a Bakancslistára való olvasmányélményeim című programon. Délután a Besztercei
Fiókkönyvtárban Baranyi Anita mesélt az érdeklődőknek két meghatározó tevékenységéről, a
grafikáról és a körömdíszítésről.
2020. október 09. (péntek) A könyv és az olvasás napja
Kora délután sokan gyülekeztek és csatlakoztak a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni
Alapszervezete szervezésében zajló „Vedd kezedbe a sorsod” jelmondatú figyelemfelkeltő
sétához, mely a megyei könyvtár bejárata előtti térről indult.
A késő délután kissé könnyedebb hangulatban telt, Rónai Csaba előadóművész és
művésztársai operett és musical részletekkel szórakoztatták a közönséget.
2020. október 10. (szombat) Szabadidős program napja
A könyvtári hét első hétvégi napján teljes körű szolgáltatással vártuk kedves vendégeinket. A
könyvtár falain kívüli, a szabadban töltött délelőttre, kirándulásra is invitáltuk vendégeinket.
Úti célunk Salgótarjánhoz közeli, kedvelt kirándulóhely Eresztvény volt, ahová kisvasúttal
utazhattunk ezen a napon.
2020. október 11. (vasárnap) Családi nap
Az Országos Könyvtári Napok záró napja a Könyves Vasárnap az izgalmak jegyében telt. Hurrá,
miénk a könyvtár! családi játéknapra vártuk a családok apraját-nagyját. Interaktív
programunkon több helyszín – társasjáték, puzzle, játékos feladványok, mese, társasjáték,
arcfestés, gyermekjóga – várta a könyvtárunkba betérő gyermekeket és kísérőiket.
Ezen a napon is teljes körű szolgáltatással vártuk vendégeinket.
A könyvtári hét folyamán az alábbi akciókkal vártuk látogatóinkat
Büntetlenül - feledékeny olvasóink késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatták vissza a
dokumentumokat. Régi könyv új gazdát keres - selejtezett könyvek árusításával vártuk a régi
könyvek rajongóit. Beiratkozási akció lehetőséget kínáltunk a kedvezményes beiratkozásra.
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Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár
2020-ban az Országos Könyvtári Napok keretében több tárlattal, könyvválogatással
készültünk, melyek közül a Marék Veronika életmű-kiállítás volt a legnagyobb szabású.
Emellett pszichológiai témájú előadás is szerepelt az idei programban. Sokan éltek az ingyenes
beiratkozás lehetőségével, valamint a könyvvásár is népszerűnek bizonyult. Október 5-7
között az ingyenes beiratkozás mellett nagy sikere volt a könyvvásárnak is, melyet kivont
könyveinkből rendeztünk meg. Október 5-9-ig látogatható volt Marék Veronika életműkiállítása. A tárlatot az írónő 80. születés-napjára készítette a Móra Kiadó, azóta
vándorkiállításként működik. Marék Veronika mesehősei képeken és tárgyakon elevenednek
meg, illetve a mesekönyvek különböző idegen nyelvű kiadásaiba is bele lehet lapozni. A
tárlatot egyénileg szép számú érdeklődő megtekintette. A járványhelyzet miatt sajnos sok
csoport nem látogathatott el, de bölcsődések és egy általános iskolás osztály érkeztek
hozzánk, akik nemcsak a kiállítást nézték meg, hanem a hozzá kapcsolódó foglalkozáson is
részt vettek a gyermekkönyvtárban. Október 6-ától „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok...
így parancsolja ezt hazám szolgálata”címmel az aradi vértanúkra emlékeztünk
könyvválogatásunkkal. Október 8-án 17 órától Simon Leila klinikai szakpszichológus tartott
előadást a könyvtárban, „A bátorító nevelés alapjai” címmel. A programon elsősorban szülők
vettek részt, akik hasznos tanácsokat kaphattak a gyermekneveléssel kapcsolatosan. Október
5-9-ig a fenti előadás témájához kapcsolódva egy kis kiállítást is készítettünk Mindennapi
pszichológia címmel. Népszerű pszichológusok munkáiból válogattunk, valamint olyan mesék
is bekerültek a gyűjteménybe, amelyek segítenek a gyermekeknek napi problémáikat
feldolgozni.
Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
Az elmúlt évek tradíciójához híven az idei évben is csatlakozott az Ady Endre Művelődés
Központ és Könyvtár a 2020. október 5-6. között megrendezett Országos Könyvtári Napok
programsorozatához.
Megadott tematikához igazodva kerültek megrendezésre hétfői, szerdai és a csütörtöki
napokon programjaink. A promóciós anyagok, meghívók, plakátokat kellő időben kerültek a
megfelelő helyekre
Programjaink mellett egész héten lehetőséget biztosítottunk könyvtárunkban az ingyenes
beiratkozásra, mellyel 18 fő élt és vált könyvtárunk tagjává.
Koronavírus helyzetre való tekintettel két programunkat on-line biztosítottunk a lakosság
számára.
Október 05. - Mozizik a nyugdíjas-filmvetítés
Az elmúlt évek egyik fontos eredményének tartjuk, hogy kialakult, megszilárdult és egyre
tartalmasabbá vált azon együttműködés, amelyet a nyugdíjas korosztállyal folytat
intézményünk. Filmvetítés megrendezésére került sor a hétfői napon a szépkorú korosztály
számára. Ez a nap kitűnő alkalmat adott arra, hogy színháztermünkben levetítésre kerüljön”
MENASÁGRA REPÜLJ” című film. Az idősebb korosztály nagy érdeklődéssel vett részt ezen a
programon.
Október 07. - Könyvtárak a filmvásznon-könyvtárunk által készített film bemutatása online
Internet adta lehetőséget kihasználva készítettünk olyan összeállítást, amit a lakosság számára
on-line vetítettünk. Bemutattuk a világ könyvtárait, párhuzamot vonva a filmekben szereplő
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könyvtárakkal egyetemben. Mivel a filmek jelentős része könyvadaptáció, ezért gondoltunk
olyan film megalkotására, ami érdekes a lakosság számára és jól tükrözi a könyvtárak és a
filmek kapcsolatát.
Október 08. - Készítsünk ajtódíszt-kreatív online
Koronavírus helyzetre való tekintettel az iskoláinkban tanuló gyermekeket sajnos nem tudtuk
vendégül látni könyvtárunkban, mivel csak egy rendezvényen való részvételére járult hozzá az
iskola igazgatója. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy a kreatív foglalkozást online fogjuk
megoldani, de nem csak a gyermekeknek, hanem a lakosság valamennyi korosztálya számára.
Témánk az ősz hangulatához kapcsolódva ajtódíszt készítése volt.
Október 09. - Ha sokat olvasok jó lesz a kommunikációs készségem? -interaktív előadás
Vendégünk Szabó Péter volt, aki interaktív előadást tartott minden korosztály számára. Ezen
a rendezvényünkön már az iskolás korosztály is részt vett. Az előadás vidám hangulatban,
felnőttek és a gyermekek bevonásával zajlott. A kommunikáció, a beszéd fontosságáról, a
mobiltelefon használatáról az olvasásáról tartott tanulságos előadást. Az előadás után a
művelődési ház és a könyvtár olyan terei kerültek bemutatásra, ahová a látogatók nem
juthatnak be. Ezt a lehetőséget ki is használta valamennyi előadáson résztvevő.
Visszajelzésként az előadás és az épület bemutatása pozitív visszajelzést kapott.
Az Országos Könyvtári Napok 2020. évi rendezvénye könyvtárunkban sikeresnek mondható,
hiszen mind az online, mind az interaktív előadásokra pozitív, megerősítő visszajelzések
érkeztek.
Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár
Könyvtárunk az idei évben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz.
A 2020. október 7-re tervezett Bettes Anna előadóval „Önismeret, öngyógyítás" című előadás
sajnos elmaradt.
2020. október 8-án író-olvasó találkozóra hívtuk meg Hajdú Katalin meseírót, aki a
„Boldogságcseppek" című előadásán Tündértánc, Boldogságcseppek címmel megjelent
mesekönyveket mutatta be a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda nagycsoportosai
számára.
Az olvasásnépszerűsítést a mesék megismertetésére és megszerettetésére irányuló
foglalkozást bábelőadás színesítette, amit a gyermekek és felnőttek egyaránt élvezettel
hallgattak meg.
Köszönjük a lehetőséget, hogy az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatban
könyvtárunk is részt vehetett.
Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A 2020. évi Országos Könyvtári Napok könyvtárunk programjainak száma szempontjából a
Covid 19 vírusos járvány második hulláma miatt nem teljesen úgy alakult, mint ahogy
terveztük. A bejelentett programok közül az egyik elmaradt, mivel az előadó balesetet
szenvedett, tartósan beteg lett. Helyette egy másik előadást tartottunk meg, amit egyébként
is szándékoztunk bemutatni az OKN keretében, ezt saját finanszírozásból szerettük volna
megoldani, de az adott helyzet miatt ezt tettük bele a pályázatba. Gyermeklátogatóink száma
igencsak megcsappant, sőt kénytelenek voltunk a tervezett gyermekprogramjainkat
lemondani, későbbi időpontra átütemezni. Felnőtt előadásainkat viszont megtartottuk.
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2020. október 06-án Szabó Klára a Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében című
előadássorozatunk keretén belül Hugonnai Vilma - az első magyar orvosnőről tartott
érdekfeszítő előadást, beleszőve az akkori történelmi időket is. Az előadó ingyen tartotta meg
képes beszámolóját.
2020. október 08-án Szenthe István geológus prezentációs előadása, Ismerjük meg
környezetünk értékeit, érdekességeit címmel volt a következő program. Ennek keretén belül
megismerhettük a Bánkon zajló geológiai munkálatokat, a Szent Borbála aknában, barlangban
folyó munkálatokról, az ott élő élőlényekről. Szó volt még a Börzsöny hegységben rejlő
érdekességekről, és a váci Naszály hegy belsejében talált felbecsülhetetlen értékű történelmi
leletekről is, amelyek jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumban találhatók meg.
2020. október 09-én Eisenmann Tünde vezetésével a jelenlévők megismerkedhettek a belső
harmóniára való törekvésről: Hangfürdő, tibeti hangtál terápia címmel. Ezen a foglalkozáson
a könyvtár adta háttér és a különféle hangok előcsalogatása többféle eszközök igénybe
vételével teljesen fellelkesítette a közönséget, és lelkiekben megnyugodva, békésen,
elégedetten tértek haza.
Egész héten ingyenes volt a beiratkozás, az Internet-használat, számítógép-használat,
elengedtük a késedelmi díjakat. Kiemelt tájékoztatást nyújtottunk a kézikönyvek és egyes
fontos számítógépes adatbázisok használatáról.
Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében Szécsényben 5 program került
megvalósításra.
2020. október 7. - Bevezetés a „könyvhajtogatás” csodálatos világába
Kézműves foglalkozás, melynek során a könyvhajtogatás alapjaival ismerkedtek meg a
résztvevők. A könyvszobrászat alapjai a könyvhajtogatás technikáján alapszik. Az érdeklődők
megtehették első lépéseiket ennek a különleges kézműves módszernek a megismerésében.
2020. október 8. - „Szeretlek, Szécsény” klub
A „Szeretlek, Szécsény” egy facebookon létrejött közösség. Célja a Szécsényben élők és onnan
elszármazottak közösséggé formálása, kapcsolattartásának, közös emlékezésének
elősegítése. A könyvtár kezdeményezésére a közösség kilépett a „virtuális világból”. A
Szeretlek, Szécsény Klub megalakulása egy ünnepi hangulatú közösségépítő rendezvényen
történt meg.
2020. október 8. Jókai Anna emlékezete
Jókai Anna emlékezete címmel tartott előadást Erős Kinga szerkesztő, kritikus, a Magyar
Írószövetség elnöke. Jókai Anna életútját, írói pályafutásának fontosabb állomásait felvillantó
előadása személyes az előadó és az írónő személyes találkozásainak emlékképeitől vált igazán
izgalmassá. A talán méltatlanul háttérbe szorult alkotót bemutató előadás nagy sikert aratott.
2020. október 09. - Olvasók Napja
Családi nap minden korosztály számára. Ingyenes beiratkozási lehetőség és „megbocsátás
napjai” A családi nap keretében játékos formában engedtünk bepillantást a könyvtáros munka
kevésbé látható részeibe. Játékok segítségével mutattuk be a háttérmunka néhány elemét.
Érdekes módon ezek a játékok nem csak a fiatalabb, hanem az idősebb korosztályt is
megmozgatták.
2020. október 10. Bevezetés a „könyvhajtogatás” csodálatos világába
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Kézműves foglalkozás, melynek során a könyvhajtogatás alapjaival ismerkedtek meg a
résztvevők. A könyvszobrászat alapjai a könyvhajtogatás technikáján alapszik. Az érdeklődők
megtehették első lépéseiket ennek a különleges kézműves módszernek a megismerésében.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata 2020-ban is a könyvtár egyik legsikeresebb
rendezvénye volt. Programjainkat a szűkös keretek ellenére úgy állítottuk össze, hogy minden
korosztály részesülhessen a programokból. A visszajelzések jók, a könyvtár ismertsége és
elismertsége egyértelműen növekedett a rendezvények által.

A programokon résztvevők életkori megoszlása Nógrád megye

■ 14 év alatt

■ 14 és 18 év között

18 és 50 év között

■ 50 év fölött

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA: a programokhoz kapcsolódó ismertetőket, programfüzetet, a
készített fotókat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján folyamatosan tettük közzé
(elérhetőség: www.bbmk.hu), szakmai beszámolónk a http://bbmk.hu/uvegzseb található,
továbbá a hungaricana.hu portálon is megtalálható http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazatibeszamolok/

Tisztelettel megköszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai Kollégiumának
a Nógrád megyei programok megvalósításához nyújtott támogatását. Tisztelettel kérjük
pályázati beszámolónk elfogadását.

Salgótarján, 2020. december 21.

loin a r Éva
igazgató
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Pillanatképek Nógrád megyei programokból:
Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Sajtótájékoztató

Szakmai nap

Schmöltz Margit előadása
Harcos Bálint előadása

Vendégünk Végh József

Rónai Csaba előadóművész
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Irány a természet!

Forgách-i Fiókkönyvtári…

Családi nap

Beszterce Fiókkönyvtári pillanatok

Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár

Simon Leila klinikai szakpszichológus előadása

Marék Veronika vándorkiállítás
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Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Mozizik a nyugdíjas

Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár

Hajdú Katalin meseíró
„Boldogságcseppek” előadása

Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Szenthe István geológus előadása

Eisenman Tünde előadása
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Szabó Klára előadása

Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár

„Szeretlek Szécsény”

Jókai Anna előadás

Könyvhajtogatás
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SAJTÓVISSZHANG
ONLINE:
https://www.salgotv.net/?p=10860
http://retsag.net/kt2020/kt2034x.htm
Nyomtatott sajtó:
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Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Fontos a házaspár számára, hogy megmutassa, lehet itt élni és boldogulni

Megosztják mindenkivel, miért
látják meseszépnek Nógrádot

Belvárosi sétát tettek a mellrak elleni harc jegyében, a reményt jelképező rózsaszínbe öltözve

Felhívták a figyelmet a szűrések fontosságára
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Több mint harminc könyvet írt
Nyugat-Nógrád helytörténésze
Akár hágyumányvtab la nomzfiotő. bogy a PaáóróöM
című tendáltni. naüróazetí.
kn. Joli folyóirat boonata
tóin olyan szartok ia szr
púinak. abikMk az aartualla
uanaftaa talaibaln imánk
na egyabteonl ka fartőiknek a
laphoi A Mnaol. a Baiaaal
Bálint Magyal koajrvtnrtian
tartott raadananyra Vngb
Jbiaal hntytartanaai kapott
magftiróat, minthogy H ta
nulmánya Jolánt meg Kaoma» Lajoa. Dlóojoaó ttaztalettmfi bifoja dnwnoL

Kossuth Lajos tiszteletbeli bíró
rógh 'tbüí, a Pioócfoto tegüjabO. 20Ű0 3-os tormában
arrol évteOMk gardagon te
lusziraa dogczaianan nogy
az • 94Ä-49 -t irtotatiofTian
lávámé Után emlgrocIMM
banwatuit ea az ú|rmaidei
ortStaeban aktív nemzetközi
politikai folytatott Haasacn Lo
jaa miután a

Btaisnayi IMitooo arr . roűvésztol Mróirar, Illetve interne
tot «hl a p életre hívásában, a
Spön&ar di| rendűim ndaíaé-

Csongtodv RA)
oorjOrrytav

MlMVUUiN MKJIM Végh
lázseflÉl - aki alkaImádni ka
punknak ts kük I mnnktoáru - a Pa kódold fnsrrsfcesz
tájr, dr Gréctd Zsródas Eni
kő ngytannl ad|unknu hr
srtHgMM Mindjárt ar ééve»
CM, isnuKAgrw dlskurnts «ta
Rn Mm daruit a Végfr JAtsrt
M
4K«)fel<» tagfcmtrwaHi
iQlnrmMMbra l<SJ-ten (HdrfrUn. mindkét Af« f**f
vlgingvoVrú
sokgyernrkm család gyvmfAekétw Mi
lá i«8 h mtpvlhJgnt l tiOkMi
ktjáhtit mind a mal uacik hú
maradt k ráfo át. és nem tit
kokon fô kutouhl teriUrtéí te
kintse egyaránt. Sem téletle-

núl kal a icteftôkés díszpolgára
ta a Magyar kukaní Lovagja
ktrárurata K gazdag munkás
tagra órai Miznnyrug rá u a
itaái mint harminc oliala Imii
hdun. ŕita tr i|d mlrutegyike
nit soreknrott a talilkudkátun
körazroiléro bacsáfvf
ÉrMtanyM
nuttemtafv

úgx monri a hl no* foglalkozta,
nulttani elhehezkedta rwné
tnéte n nHüdgauáfiíáfil lecön’tkuoBot, illetve agráme*Ht!tiH*i
végzett, tuemeizdáw képzet

ságu. mu a ka hetin azunte nancr kivétel nélkül - a kén
művelődéshez kötötték a járó
ál hivatalban, a maró kimvv
tárban, illene a tárod miire
kádésl házban, tag* Nagyoni
srihan a hrlyártagi klub élen
E munka körökhöz Is
razie a mrgfrirll. Jgiottie
grt a lantzókápzá Mistotaán. le
Iratot Immár nvusíl kiméin ú
Unt a Várhoz kílnál Pasi me
gyei kőziég. Pnh. lakút Lalos
etnkori tai» I isfu^tigazgaló-

rtfc. PMiIft kuLdlórci eümvirti crrhataljtit ' Jurát.aram
WMldie. Vejth lózael mindül
is virnzalmto éneit a hdvlür
lénrti témák, illene a küziis
légben megi oktatandó cieMrósi fnmuk trónt A AXJOm tank elejém egyik kr/demerrvrzóje. alapítóéi volt az aIkő
in szellemű tantereket dvszefttgó Spangát Andrta Irodai
mf Kérnek ta ugyancsak úgy
érdemeket szetzert - Karefhi
Kreáltati Gvultaul egy Un - a

Itaéten
Ml sem r«vmtaxtoMolih,
hngv ar ma folyamán
lé
vsat a wmdág mnw/n áiiagmt
MŰI tPt
inllk
a togtadi gal tanulmányairól,
könviílnM, ai enktal kapcaolalus karkaunwkrdl «elt Péi
dóul a Dm ikíinvvrC ■ aznelv
dt katana versts neplúia IS7B■s szrrtaai hodlá ml ta a II. vi
lágháború 1914 közűin aü9r
bdl - G&na Árpád, a mdsaevválnu otáai etaií kôr társa tagi
élnék N ág rád megyei (katonai
unxi>alról. vagy a nugvar ró
gánytag egyik legrangosabb
kópylsró&éról. a IIL uázadl
ingwlM clgátrypnmádró, he
g«M »imoóarúl, (jrinka (fon
ndrtt, i Hímében a 19 nálad

■w megfosztotta magyw ró
I ampa fámé gáltH - ioM totopulét körtük Odafenő ia tarteietaeri ptorart sót bttofáM tagadta MoMuth boazone
te leteo nvegtogotttniia a ftazssaeretet tagOVnet. ameltre
vetemenye nenm n oraettevi
ng es u alóotatketxseg ri
lemia alapvetően.

ban élt Benkö fa trónnak ama
krinTvrzm juhtazróL az umi
ao nógrádi tanyánál, a 1ó úrra
tért Staa Piáéról, kklnnbözr'
Dy ugm -nágródl tetophltackról
Ihd^mMi tidugrai le
retaerdl uh. irtot manogTafl
ókról Vegh jóntto M ■nrónak
egy oty™ Iwlythrtormri mon
kát tart, amalytam IMdW
emMeifáéiMk
továbbéSéöét
vuugájla, eáevBMle uOMíótajára ta a kórnvék hsrszutk
öl léte pú lésére vunalkozlafva. MInteni négyszáz oldatai
a közirat. (Jgyumak nagyivá
i allalluizása a nógrádi
Imák
ntmaellrógi gyoáMMnek ktr
ttoása. E térnakörbra a negye
dik köm készül a nyomdába.
Végh lózsel a sek írás köcepeett* h talál módot az nívóinkkal,
o múlt Intto érdekMAA krtrónséggnl valógyaknrl tatalkmá*
re, MzmecMwére la.
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Három centenáriumi évforduló
a Palócföld legújabb számában
n*a

UlfiOUAUM SÓI ellrnlélten
i mAwMlik watznnal. tora,
nr* mc£H«-nr»e íitejrii. i vi
ruwnvirv ehú huOkM »Vfaluban tUulLak ".ti
■
kn aurai k bné/BMi? >4 reo
(terveméi - -/
lűtec miit a
Irrau
miaura i«, F/t ri triem ucrlirn
a hhu-ikcUb"
me? Alim
xz esb>n, amehrr
ujtvan
ťs*k h fia í>vr.m*n vaknak ront
M«>V»n
mrgteivúl kx«i1
Agy irrvteg, u cayir tMi*uZa1
tzrrz/lK k. raótlal \ritb Iűzm>(
dVKjraŐI hrlvtnnžttŤM v>WIb>
héten A dnkur/in Mmegr
rói, főbb tartalmi nxuacwtai
mi upunk ukbUtet 24-1 biAma
ban mar élvnl meg tihjoOLK,
ar alabtraWten a fnivódra né
hai.) flg»"k«»re mtemri más

N M. H

' klŕ^OI
hí i
IMUUL.I IU

látogasson si Ide:
kűz taráin »£rv ki' JnJuk telkei
l«nl obx^Unk i'rdridddriri
Bár fr-rzcŕt
eats íré einiérpn
váaévea évfordu
J'üri’a e*4k uó
a laput* m
bri mégis masáról ktC Mi
lánt, mim ahngvan u Pulte
tóiri is iHtr a s<ejk">»-’:j m-,
rán. A kűzL'ltmllitwn elhunyt
ugyanis Bubái Gyula
>
5raitő, a Inílíory^tok Nóg
rád Magtól ó<ncn|r. akt ejnikr

vük Bicának A swtWIvKfgrk
őri akik l«< .Vreraí^reten
0(1 Mtedrndrak ai akton Ha
ZaGis S<i|)frcra valamint a Tár
sadalmi és TrrmÁzrttudutná
nyl Umrmterlesnó Társa lat
révén megjetetr kmlvánv kil
rut S ai 0 alak|a vem mentet
a százas sxámliil. hiszen tB‘«fy
indécpee ennyi kff-. imáiul
dtapsn értette iw? « legúpbb
várral kXQntctédt. nrülhreni

^020 QRTÍXJéR, 2< S2é£bq

a sete-seá kttatefn^h gr«ula
ciánLk. Most. h<<y Mohái Gyu
la Ctercn ladikján úhalázmi
a másik punra egyik barátin,
bkzs^<n<x*d|u, a uia« kar
IlM telei nrir örvendő wli kiír
házl^izpitn. nvuKslmanitl ÍG
artnv. dr Fanraik lám» umlv
kra Ik ra. mundván: Szeletei
re méhó uinra évién “érc na
pco szAunkfiak hMmuznl
bit dr ny ugtai* •*•' rZjíenn is

a .vlragfakarias* űrivel > tep
atepétraaial >iit n-tuieri
A Pukkiiád kbpzdmihftw
n mata két lí<r|e6dmr« »
Unalma upunál Is TagM*
|a a kegyet zászln|ai Halai
sagyurniM tönónrernek egvik
lrti»<ár*»?l'b tevéje, mjvéure~ir». Az emter tzaz^dula otnu zseniális Mjdáttenni 3
tusjrmirnra. Pariira Aalifa
rnVto ráta Ptetútiát fia. Gé
l*<r umzt fel. súlyra kri'taork
kri frlezvr te írását Valón ml
lesz a hagyaték •ra**" ..A 'ál
lozű és tezintyUUnibik láeezd
világban rgyáliaGn ml írsz a
kallóra és a raA"^vnrk tehet,
w*r»‘pv? ^>agy Angela Tiszte
let a Stecimnrk c lamiel Farkas
András néhány raniisáDyutuk
i huui’mlrkrteir Hhaszná
MQval teftl ki miindaiiildlát.
A FalórteM friss lapszám' dm és haűapjri. briaő bakóit
-.zmtroxlis Farkra Aláírás
kntBirijifk gM>iliUk|ák

t gyunraak száz esrtendősrl en*ión Latu tmy a reipvlLk(nt Salsőliánván a vu».«/*>
riaan és augps szinten kiflin
leint aenuel vinťnzv, u min
dniki állal Ifeilril, vli wrrrtett ľenlte Fereor, akinek
egy rental dhoirn mnmán a
Mäpiurýlnl szintez mentla
knluuitor, 2IH2-bs rate (el
a nmét A nemirt színésze kú
rili kislakuk knlhusz és estyál
t..Un u tegy múltú satpiur^
ni Kzlnfáuzas mú 11 Iának etem
zése Is ehte a lapizámtu V*
mit, egvtizt arat az lritevjih»i
amely el, Adó in Tamás kdllil ki*
szitnt a szlohál «tylk lllanriA
Ismert, net's?xfd wnilégmiiveszénrl, Knhxl Kóbcrltri Sose
Italunk meg elmmrt Az emb(•>nek»n krvtil irrmésteteMm
trá rtes nlvatsnhalú mául te
áriteznrv kázte írnál.
a megír Mariach- es SalgiAni
kin Pro l'rte dates fcéyiílrelát,
azertéklár nógrádikumri.

< P 5.)

lázhoz mentek, hogy Megismerték a bánki
öszöntsék az időseket kutatóakna történetét
lÁDMiaviJi

A

község

hagyomány, hogy az kk
ilágnapja alkalmából ez
tk hónapjában, október
ünnepélyes keretek kökôsžôntlk a 65. életévöbetőltön szépkorúakat
énzjutalomban részes!
két Vertél Gábor, a tele
i polgármestere lapunk
ésére válaszolva elmond

jgy a kialakult járvány
tét miatt Idén nem kerül
ôzôs ünnepre a mflvelflházban. Azonban termé
sen most sem feledkezmeg a helyi szépkorúak
Intéséről.

A község önkormányzata és
a Szívdobbanás Nógrádmegye
iért Alapítvány nevében Verhói
Gábor polgármester és Király
Antalné, az alapítvány elnöke
levélben, kedves szavakkal üd
vözölte a szépkorúakat Meg
köszönték, hogy ebben a ne
héz Időszakban követik és betertják a járványügyi megelő
ző intézkedéseket. Zárásként
erőt, egészséget, boldog nyug
díjas éveket kívántak az Idő
seknek A köszöntő levelet és
az ötezer forint |utalma( 262
helyre vitték el az önkormány
zat dolgozói, Kormány Jánosné
és Mnlyad Zsolt

- Örülök, hogy a falu veze
tői, a polgármester most sem
feledkezett meg az Idős em
berekről, amiért mi Is köszö
nettel tartozunk Az elmúlt
években mindig on voltam
a művelődési házban az Idő
sek ünnepén, ahol a többiek
kel együtt nagyon |ól éreztük
magunkat. Túdom, hogy a jár
ványveszély miatt most el ma
rád a rendezvény, de jólesik,
hogy most Is felkeresnek min
kot a lakásunkon, 9 köszönjük
a kedves szavakat s a pénzju
talmai, amit kapunk - mond
ta a 72 éves, egyedül élő Boda
Ádámne.
Szanagrádl Fatanc

(■■mára tűnte cmk«m ott UMOntefM han«0Mr ar tedribói azarmazú lAicvúltamányMi

RtnÁfl

Az októberi ürszá
gos Könyvtári Napok jegyé
ben több Ismeretterjesztő elő
adást és bemutatót tartottak a
Városi Művelődési Központ és
Könyvtár olvasótermében
Elsőként Szabó Klára ér
kezett az Intézménybe, aki
előszeretettel mélyill el a

tay Mnoané u önkormányát dolgosa Mute a HMuttemat Boda AdámnánaM

Fa<ó Sl F.

magyar történelem nagy
asszonyainak életművében.
Ežúttal Hugonnai Vilmát,
az első magyar orvosnőt vet
te elő a széles tárházból, aki

a férfi doktortársak elisme
réséi Is.
Másodszor Szenthe István
geológiai előadását hallgathai
tá k a z érdek lődők. A1 idős geo
lógus egyre közelebb kerül cél
jai eléréséhez a bánJd Szent
Borbála kulalóakna feltárása
során. Beszámol! arról, mun
kalársolval már harmlncméteres mélységben járnak, és csak
néhány mozzanat választja el
őkel, hogy az előzetes mérések
alapján feltételezett föld alatti

nem csupán elhivatottan
küzdött Ifjúkori álmai meg
valósításáért, ledöntve a kor
tabunak szám író előítélete
It, hanem a későbbiekben
szakmai tudásával kivívta

csarnokhoz érhessenek. A férfi
hozzátette, a munkálatok rend
kívül aprólékosak, hatalmas
türelmet kívánnak, mert a fo
lyamatok minden szakaszát ké
zi erővel végzik, vödrönként tá

iMM-tero

volírva el az akadályokat az út
ból. Bíznak tenne, a feltárás
által újabb látványossággal bő
vülhet Nógrád megye idegen
forgalmi kincsesbányája.
Harmadjára Elsemann Tűn
de látogatott Rútságra, aki ma
gával hozta különleges hang
táljait. Ez az egyedülálló mu
zlkális élményt adó tárgy
gyűjtemény Indiából szárma
zik, ás mindegyik érintése
más és más hangvállozatokat
csalogat elő. Az élmény élve
reléhez elenged he te Uen a tfi
kéletes csend és a hallgatóság
maximális koncentrációja, a
lélekre csak így hathat a tálak
megszólaltatása.
Hegedűs Henrin
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Plakátok, meghívók
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2020. október 11.
(Vasárnap)

Bálin. Mea>.iKaDy.>k.

A KÖNYV
AZ OLVASÁS NAPJA**

9 00-12.00 óra

október 9. (péntek)
„A könyvtárosok napján
nem csak könyvtárosoknak"

Helyűin: Bálául Bálint Megyei Könyvtár

Időpont: 16.30 óra

Vendégünk Végh Jözset hetytfrttnéii. tajlalű. könyvtáros

„KOTTÁBA SZEDETT SZAVAK"

HAiMsuany D» Groczi-Zaoidoa Enikő a Patödöid loiytvral MvedíMzidfe

Vendégünk: Rónai Csaba ekSadóroúvén

Operett és musical slágerekből

összeállított est

'W?) i

Magyarcraaágl

osizbIbiii

n

klikka

awelagaskjmk hu

"Marék Veronika
éíetmüvét bemutató interaktív váníínrkjáfíitas

a bataisayyarmati 'MaAárh Qmre Városi Könyvtárban

2020. szeptember 22 - október g-iy

A
■ / • A bátorító nevelés
alapjai
Simon Leila pszichológus
előadása
a Madách Imre Városi Könyvtárban
október 8-án, 17 órakor
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

Balassi Bálint Megyei Könyvtár
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2020 10 05-M 1500* •

KMrMtun* Mm MmAM Ma M*
XJJO 'OOr-MVOOfr*

N0O'O(»M ITOOör.

Országos
Könyvtári
Napok
Mi László Városi Könyvtár

Október 8. 10.00

Hajdú Katalin meseíró
“Boldogságcseppek”
című mesekönyvének bemutatója és
gyermekfoglalkozás óvodások számára.

Teleki László Válón Könyvtár. Pásztó. Nagymező út 3.

ukml? Bsuefign.klmk.bi

Szabó Kiara előadása

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Ismerjük meg környezetűnk értékeit.

Szentbe István geológus előadása

' b*

OLVASÓK
NAPJA
KÖNYVEK ÚJJÁSZÜLETÉSE

JÓKAI ANNA IRODALMI HAGYATÉKA
TUDNIA ‘NEM TUDÁST' ÉS MÉGIS FOLYTATNI:
EMBERFÖLÖTTI AZ EMBERBEN ’ JÓKAI ANNA

BEVEZETÉS A "KÖNYVHAJTOGATÁS"
CSODÁLATOS VILÁGÁBA

ELŐADÓ: ERŐS KINGA, ÍRÓ. KRITIKUS.
SZERKESZTŐ. A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG ELNÖKE

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
PÁSZTOR GABRIELLA GABÓVAL!

IDŐPONT:
2020. OKTÓBER 8. 18:00 ÓRA

HELYSZÍN:
KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
SZÉCSÉNY. SAS ÚT 1.

■niaíius.kjnk.h

IDŐPONT:
2020 OKTÓBER 7. 17:00 ÓRA
ÉS
2020. OKTÓBER 12. 10:00 ÓRA
HELYSZÍN:
KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
SZÉCSÉNY. SAS ÚT 1.

KV//
fi

2020. OKTÓBER 9. (PÉNTEK)
8:00 ÓRÁTÓL 16:00 ÓRÁIG

INGYENES BEIRATKOZÁS
KÉSEDELMI DÍJAK ELENGEDÉSE
JÁTÉKOK. FEJTÖRŐK
APRÓ NYEREMÉNYEKÉRT
KÖNYVTÁRI MUNKAFOLYAMATOK
MEGISMERÉSE. KIPRÓBÁLÁSA
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK EGYARÁNT
HELYSZÍN:
KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
SZÉCSÉNY, SAS ÚT 1.

,
anzifagis kjmk h

wr 11 ti i r . wŕcsŕNV! V
MECNIVí A "SZERELLEK SZÉCttNYI" KLUB
ALAKULD RENIEZUEN YEIE
MELYET 2B20.8KTDBER 8 AN
TARIUNK17 OHAIKEZRETIEL
A KRÚDY CYULA VÁROSI KONYVIARBAN

PROGRAM:
I. IRODALMI BEVEZETŐ
2.SZERKESZTŐI BESZÉD
3 MIT REJT A LABA A 8ZÉMÉNVIEMEI?

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
VÁRUNK RENDEZVÉNYEINKEN!

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555
E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu
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