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Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom
Nyári szünet
 
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk az idei évben is több hétre bezár. 
Kérjük, időben gondoskodjanak nyári olvasmányikról!
Utolsó nyitvatartási nap: július 5. (péntek) 8–17 óráig
Július 9. és augusztus 20. között zárva
Nyitás: augusztus 21. (szerda) 8 óra

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
Nyári zárva tartás

 
Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk június 29-től augusztus 3-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 5-én, 9 órakor

Augusztusban szombatonként zárva tartunk.
A Kertvárosi Fiókkönyvtár

június 24-től július 22-ig tart zárva.
Nyitás: július 29-én, 16 órakor.

A Kézimunka Klub és a Varrókör augusztustól folytatódik!

Oroszlány

Az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 2013. nyarán is 
folyamatosan nyitva tart.
Július 1. és augusztus 20. között könyvtárunk 
( felnőtt részleg, gyermekkönyvtár, olvasóterem )
az alábbi nyitva tartással várja látogatóit:
Kedd: 14 – 18 óra
 Szerda: 9 – 13 óra
 Csütörtök: 14 – 18 óra
 Péntek: 9 – 13 óra
Szombat: 9 – 13 óra
Vasárnap és hétfő: Zárva 
Email: ggkonyvtar.oroszlany@gmail.com
Tel:34/560-483

Dorog

Könyvtárunk 
2013. június 1-től 2013. augusztus 5-ig költözés 

miatt 
ZÁRVA TART!

NYITÁS: 2013. augusztus 6. (Kedd), 9 óra

2013. augusztus 6-án a könyvtár a
Dorog, Bécsi út 71.sz. alatti (Polgármesteri 

Hivatal) "B" épületben 
(volt okmányiroda épülete) NYIT ki újra!

Nyári nyitva tartások
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József  Attila Megyei és Városi Könyvtár

Málnási Csilla vagyok, Budapesten születtem 1962. május 10-én. Tizenkét éve élek Tatabányán, 
ahol mára már otthon érzem magam. Fiatal korom óta kedvelem és művelem a kézművességet. 
Sajnos tanulmányaimat nem ezen a területen végeztem, de mióta a három gyermekem felnőtt, 
több időm van arra, hogy szabadidőmben a kreatív hobbimnak hódoljak. Az évek során közel 
kerültem a kötéshez, horgoláshoz, textil munkákhoz és a gobelinezéshez. Tizenöt évig gyapjúból 
szőttem szőnyegeket, tarisznyákat. Tizenkét évvel ezelőtt ismerkedtem meg az üvegfestéssel a 
munkahelyemen. Nagyon megfogott a színekkel való játék, a mélyről jövő érzelmek kifejezésének 
művészi módja. Kisebb munkák, próbálkozások után vettem a bátorságot, és elkezdtem 
festményeket készíteni.
A nyár folyamán üvegfestményeimmel és gobelinjeimmel ismerkedhetnek meg az érdeklődők
a József  Attila Megyei és Városi Könyvtárban.

Nyári, szombati zárva tartás
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,

hogy központi könyvtárunk (Fő tér 2.) 2013. június 15-től augusztus 31-ig
 szombatonként zárva tart.

51


