
Nyanoivasmanyok-abulwh6sak6telez6a
Nyalon elmeletileg t6bb  az emberck szabadideje.  Ilyenkor -
szint6n elm6letileg - olvasni is jobban ra6mek. Kivincsiak vol-
tunk,mirevankeresletmostansagakenyvtirakban,ak6nyves-
boltban 6s az djsagosnal.

ALirak6nyvesboltKiskunhalason
nagy   forgalmat   bonyolit.   K[dsz
Gabriez[a  (keptink6n)  boltveze-
t6n6l arr61 6rdekl6dttink, nit vasa-
rolnak leginkabb nyaridfl]en.
-  Most  a hotelez6  oluasmdny  a

favorit  6s  az  ififis6gi  sz6piroda-
tom. A bizong{tu6ngkuponnak kb-
szbnhet6en rengeteg fiatal j6n 6s
olvas. A fein6ttek hor6ben az iiti-
honguek n6pszerdck ez id6 t6jt 6s
a pr6za, a sz6pirodalom 6s a sz6-
rakoztat6 irodalom.
A  Martonosi  Pal  Varosi  K6nyv-

tar jdliusban zarva tart.  ET.Jiardt
Gu6rgut.   igazgat6   taj6koztatasa
szerint  el6tte  azonban  jelent6sen
megn6vekedett  az  int6zm6ny  k61-
cs6nz6si forgalma.
-  A sz6rakoztat6 fein6tt irodal-

mon 6s a gyermekkenyueken kfuul
nagy  sz6mban  holcsbn6ztck  sz6-
tdrakat a nyetovizsg6khoz. Sokan
uittck meg  isholal hotelez6 otoas-

mdnyokat,   rfukbngueket,   illetue
a  szckdolgozatirdshoz  srf uks6ges,

jeuemz6en     pedag6gtal     jellegfi
szahirodalmat,foly6iratokatis.

A  Kisszallasi  Mfivel6d6si  Haz  6s
K6nyvtarlatogat6ik6r6bennyaron
is  n6pszerfick  az  int6zm6ny  szol-

galtatasai.  A  ktil6nb6z6  koroszta-
lyok 6rdekl6d6si k6rfiknek pregfe-
1el6en valasztanak a kinalatb61.

- A di6kok a tan6uet houet6en kis

pihen6  ut6n sziuesen  tal6lkoznck
n6lunk,  kulbnbbz6  foglalkozdso-
kon,  besz6lgetni,  tdrsdy6t6kozni
tdrsdrkkal. A hotelez6  6s  c[j6nlott
oluasm6ngokat   holesbnzik   els6-
sorban az 6Ital6nos 6s kbz6pisko-
16sok. A foiskol6sok szivesen visz-
nekkiu6greolyanolvasm6nyokat,
amelyeket saj6t izl6silk szerint ud-
laszthatnak 6s  nem vizsgac[ngag.
A ngaralni k6szill6k fitihongueket,
romantikus, kalandos 6s akei6 tor-
t6neteket keduelnek. Egyre tbbben

u61aszdckazigaz,megtbrt6ntese-
m6ngekT61,  6letrc[jzoke6l sz616  ol-
tJasmdnuokar - tudtuk meg Bttn-
dr[a MeHnda igazgat6t61.
Kisszallason az djsagok irinti ke-

resletr6l   is   6rdekl6dtiink.   Bet6r-
ttink a telepiil6sen a Papir, ir6szer,

jat6kboltba  6s  lott6z6ba,  ahol  kti-
16nb6z6   kiadvanyokat   is   forgal-
maznak.   Foly6iratok,  heti  6s  na-

favorit

pilapok b6s6ges  valaszt6ka  k6z6tt
lehet tall6zni.

-  Egyik  heten  tbl]b,  a  m6sikon
kevesebb tijsdgot adunk el. Ez val-
toz6. Legjobban a Blikket kei.esik,
a hetilapok ki5zill  megy  a  Halasi
Th}kbr 6s a receptes irjs6gok is ke-
resettek  -  taj6koztatott Bdn6ck{
Zo!tdm6 elad6.
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