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TÖBB EZER KÖTET ADOMÁNY JUTOTT
TASNÁDRA
A HELSINKIBEN MŰKÖDŐ BALASSI INTÉZETTŐL IS ÉRKEZETT FELAJÁNLÁS A SZATMÁRI TELEPÜLÉSRE

Összesen 277 doboznyi, két és fél tonna magyar nyelvű könyvet szállítottak a

közelmúltban a romániai Tasnádra – adta hírül a Szegedma.hu. A gyűjtést Simon

Melinda, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kezdeményezte. Az akció

hátterében az áll, hogy Simon Melinda a szilvesztert a Szatmár megyei kisvárosban

töltötte, ahol a baráti társaságában szó esett arról, hogy az ott élő többezres magyar

kisebbség ellenére meglehetősen kevés a magyar nyelvű kötet a helyi könyvtárban.

Sőt, a meglévők is régiek, elavultak. – Ekkor merült fel bennem egy gyűjtés

szervezése, hogy tasnádi hon�társaink jobban szeressenek olvasni és a

közgyűjteménybe járni – nyilatkozta a Szegedi Tudományegyetem Kulturális

Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének adjunktusa, aki januárban

különböző fórumokon meg is hirdette a kezdeményezést. A felhívásnak meglett az

eredménye: június végéig több mint ötven személytől 6500 kötet gyűlt össze az

egyetem könyvtárában.

Ajánlom Megosztás Az ismerőseid közül te lehetsz az első, aki ezt ajánlja.
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Két és fél tonna magyar nyelvű könyv gyűlt össze

Érdekesség, hogy nemcsak a csongrádi megyeszékhelyről érkeztek felajánlások,

hanem az ország több pontjáról, sőt a Helsinkiben működő Balassi Intézettől is. Az

egyik legnagyobb adomány, 1000-1500 kötet Veszprémből érkezett, Meskó Gábor

néhai vegyészprofesszor hagyatékát juttatták el az örökösök Szegedre. Az akció

végén az összes könyvet Grieb Csaba tasnádi polgármester közreműködésével

szállították el a határon túlra. – Klasszikus magyar és világirodalmi alkotások,

szórakoztató detektívregények, valamint romantikus és színes gyermektörténetek

egyaránt a könyvtár polcaira kerülnek az elkövetkezendő hetekben. Az általános

iskola is részesül a kötetekből, ugyanis földrajzi atlaszokat, szöveggyűjteményeket és

nyelvkönyveket is tartalmaz a könyvállomány 

– mondta még el Simon Melinda, aki reméli, hogy az akció hatására jelentősen

megnő a könyvtárba iratkozók száma.

SEGÍTSÉG RÁSZORULÓKNAK

Közös akciót indított a napokban a Katolikus Karitász és az Auchan: jó

állapotú, használt iskolatáskákat gyűjtenek az áruházakban. A

kezdeményezés július 27-től augusztus 9-ig tart. Az iskolatáskákat a

segélyszervezet önkéntesei juttatják majd el tanévkezdés előtt a rászoruló

családoknak. Az akcióval egy időben a Karitász adományvonalának hívásával

is lehet támogatni a nehéz helyzetben élő iskolásokat. A 1356-os
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adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal segíti a diákok

tanévkezdését. (B. A.)

 

CÍMKÉK:  AUCHAN FELAJÁNLÁSOK KATOLIKUS KARITÁSZ KÖNYV RÁSZORULÓK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TASNÁD

Ajánlom Megosztás Az ismerőseid közül te lehetsz az első, aki ezt ajánlja.

Csak egy kattintásra van attól, hogy ne maradjon le a Magyar Idők mérvadó híreiről! IDE kattintva

feliratkozhat hírlevelünkre, mi pedig napi két e-mailben elküldjük Önnek legfontosabb cikkeinket. (Ez a

szolgáltatás ingyenes!)

KIEMELT FIGYELEM ÖVEZI AZ AGRÁRIUMOT
A biztosítási szakma arra számít, hogy a támogatott mezőgazdasági konstrukciók díjbevétele idén is a tavalyi 10

milliárd forint körül alakul.
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