
A Katalisten olvastuk… ÖKO esték

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Házigazda: Nász János, a József  Attila Megyei Könyvtár 
munkatársa, idővonal-kutató

Már csak március végéig látható a Vállalkozás, kultúra, 
2012. március 12-én 17.00 órától Pataki polgárosodás. Heckenast Gusztáv című kiállításunk.
Antal Gondoskodó Magyarország és az azt A tárlaton meg lehet tekinteni többek között a Columbia 
működtető Szent Korona Értékrend című gyorssajtót, azt a nyomdagépet, amivel a 12 pontot és a 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők.Nemzeti dalt nyomtatták. Láthatóak gyönyörű gyerek-

könyvek, és kiállításra került a nemrég Kanadából 
2012. március 31-én 17.30 órai kezdettel hazaszállított Heckenast-hagyaték is. Iskolai csoportok 

Bencsik János országgyűlési képviselő lesz a vendégünk. részére érdekes múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk.
Előadásának címe: A szeretetben nincs válság. Gondolatok és 
lehetőségeink egy éltető és együttműködő világ reményébenBelépőjegy áraink rendkívül 

kedvezőek
2012. április 23-án 17.00 órától Müller Péter író, Teljes árú belépőjegy: 1000 Ft
dramaturg, forgatókönyvíró, előadó érkezik hozzánk. Kedvezményes árú belépőjegy 

(diák, nyugdíjas): 600 Ft
Irodalmi estékCsoportos belépőjegy (10 fő 

felett): 400 Ft
2012. március 26-án 17.00 órakor kerül sor könyvtárunk-Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
ban Csók Márta Családmozaik című könyvének bemutató-További információk: 
jára. Vendégünk lesz a szerző, és Dallos György, a könyv http://www.oszk.hu/heckenast
előszavának írója. Házigazda: Dr. Horváth Géza, a József  
Attila Megyei Könyvtár munkatársa.

Program-előzetes
2012. április 16-án 17.00 órától a költészet napja alkalmából 
Tóth Zsóka előadóművész estje várja az érdeklődőket.A tavaszon folytatódnak a József  Attila 

Megyei Könyvtár megszokott rendez-
vényei, és új programokkal is várjuk 
olvasóinkat.
A British Council és az Angoltanárok Nemzetközi 
Egyesületének Magyar Szervezete, az IATEFL szere-
tettel vár minden angolnyelv-tanárt egy teára és egy 
inspiráló izgalmas ingyenes workshopra, Diszlexiás nyelv-

00
tanulók az angol nyelvórán címmel 2012. március 19-én. 15  
órára a József  Attila Megyei Könyvtárba.

pr@oszk.hu

Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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http://ujszechenyiterv.gov.hu/modositott_dokumentacio_a_konyvtari_szolgaltatasok_infrastruktura_fejlesztesehez_kapcsolodoan


A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felhívása A választott vers ne legyen 5 percnél hosszabb. A 
versenyen a zsűri külön-külön értékeli az általános iskolák 

Tisztelt Intézményvezetők! 5-6., külön a 7-8. és külön a középiskolás 1-2. és a   3-4. 
Tisztelt Pedagógusok! osztályosokat. Terveink szerint, mind a négy korcsoport-

ban díjazzuk az első három helyezettet. A kiemelkedő 
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. teljesítményt nyújtó diákok számára későbbi rendezvé-
március 28-án, szerdán délután 14.30-kor szavalóversenyt nyeinken fellépési lehetőséget biztosítunk.
rendez általános iskolák felső tagozatosai és középiskolás Kérjük, 2012. március 10-ig jelezzék a versenyen indulók 
tanulók számára. A résztvevő tanulók egy szabadon nevét és osztályát Dományi Zsuzsának, vagy Petrozsényi 
választott verssel készüljenek, melyek a könyvről, a Eszternek a 34/380-281-es, vagy a 30/820-3243-as tele-
könyvtárról, az olvasás szeretetéről, az írott szó fontosságáról fonszámon, vagy levélben a mzsvktata@gmail.com címen.
szólnak. Márkusné Sinkó Ildikó (MZSVK, igazgató)
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