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Programhét amegújuLt könyvtárban

TALABÉR MÁRTA POLGÁRMESTER ADTA ÁT A KÖNYVTÁR ÚJ INFORMÁCIÓS PULTJÁT

A várpalotai kulturális közélet kiemelkedo egyéniségét, Winkler

Mártont 1883-ban választották kántortanítónak a helyi római ka

tolikus iskolában. Kiváló emberi adottságaival hamar elnyerte az

emberek tiszteletét és szeretetét. Az 1893-ban létesült iparosta

none-iskola létrehozásánál történo közremuködéséért az iskola elso

igazgatója lett, és 18 éven át vezette színvonalasan az intézményt.

Ebben az idoszakban kezdeményezte az Iparos Olvasókör létrehozá

sát. Az oktatás gyakorlatiasabbá tételére a Zichy grófoktóI kapott

földön mintakertészetet létesített. Várpalota történelmi emlékeit is

bemutatta tanítványainak, sokat vitte oket kirándulni. Hegyközsé

get szervezett a négy palotai szolohegy gazdái nak, eloadásokat tar

tott a jobb szolofajták várpalotai meghonosításáért.

Gazdag programokkal várta a la

kosságot a Krúdy Gyula Városi

Könyvtár október elso hetében.

Az országos könyvtári napok al

kalmával könyvbemutatót, ki

állítást, eloadást, megemléke

zést szervezett az intézmény.

Kiemelt eseményként a Pécsrol

ideérkezo vándorkönyv fogadá

sa zárta a hetet, méltóképpen

jelezve: a könyv szeretete, az ol

vasás jelentosége élo kell hogy

legyen mai világunkban is.

A hét sajtótájékoztatóval in

dult, amelyen Talabér Márta pol

gármester felavatta a szép kivi

telezésu új fogadópultot, búto

rokat, köztük bababarát berende

zést is. A polgármester asszony,

Horváthné dr. Csomó Orsolya, a

Szindbád Nonprofit Kft. igazgató

ja és Budai László könyvtárvezeto

örömmel jelentették be a könyv

tár gyarapodását, számoltak be a

nagyszabású kistérségi pályázat

ról, amely lehetové tette az infor

matikai bovülést is jelento könyv

tárfejlesztést és a könyvtárhét

programsorozatát. A pályázat ré

vén az intézmény nagyobb lépé

sekkel haladhat elore a változó,

egyre modernizálódó. világunk

ban, az egész kistérség hasznára

válva.

A hét további napjain külön

féle program ok adtak lehetosé

get a városlakók számára az isme

retszerzésre. Rengeteg érdeklo-

dot vonzott dr. Zacher Gábor, az

ismert toxikológus drog megelozo

eloadása, amely figyelemfelhívó

jellegéveI remélhetoleg sok fiatal

számára nyújtott igen hasznos és

talán életmento információkat. A

hét folyamán könyvtárbejárásra,

az intézménnyel való ismerkedés

re is volt lehetoség, október 6-án

és 7-én pedig könyvbemutatót

rendeztek: Kilián László, a Várpa

lotáról elszármazott író újonnan

megjelent Tengeri címu regényé

nek rendhagyó bemutatóján kív.ül

az Elemér, a legborzalmasabb sár

kány címu mesekönyv vándorkiál

lítással egybekötött ismertetésén

is részt vehettek az érdeklodok.

Központi program volt szomba

ton a Winkler Márton halálának

századik évfordulóján történo

megemlékezés, mely egyben ta

lálkozó is volt, a várpalotai kán

tortanító kiterjedt családjából (12

gyermeke született) több unoka,

dédunoka, rokon érkezett Várpa

lotára, hogyegyüttlétükkel ero

sítsék családi kötelékeiket és

megosszák a hallgatósággal is

mert felmenojük megorzött emlé

keit. Talabér Márta polgármester

tartott ünnepi beszédet Winkler

Márton sírjának megkoszorúzá-

sa alkalmával, majd ezt követo

en dr. Huszár Pál ny. egyetemi do

cens nyitotta meg a könyvtárban

megrendezett kiállítást. A Vár

kerti Általános Iskola, Szakisko

la szakképzési múltjáról (eredeti

leg Winkler Márton Szakiskola volt

a neve) Csoszné Rabóczky Ágnes

igazgató tartott eloadást.

Tavaly indult el a könyvtár kul

turális szerepét bemutató orszá

gos vándorkönyvprogram, amelyet

az idén a pécsiekkel együtt a vár

p~llotai könyvtár szervezett. Egy

emlékkönyv haladt végig Pécstol

Várpalotáig hol gyalog, hol ke

rékpárral, könyvtárról könyvtár

ra stafétaszeruen szállítva és ér

kezett el vasárnap, a könyvtá

ri programsorozat utolsó napján

hozzánk is. A II. könyvtárút részt

vevoinek fogadása zenés vársétá

val fejezodött be.
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