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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója a  

„Kapcsolatok, közösségek – a megváltozott világban” 

című pályázatról 

Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 

Altéma szám: 208108/00028 

 

I. Bevezetés 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, fenti azonosító számú, Kapcsolatok, közösségek – a 

megváltozott világban című programsorozat lebonyolítására az igényelt 4.933.500 Ft 

támogatásból az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2.500.000 Ft támogatást ítélt meg. A 

programsorozatot a döntés alapján 2021 augusztusában visszaterveztük. 

A támogatás révén 2021. október 4. és 2022. március 24. között a FSZEK Központi 

Könyvtárában és tagkönyvtáraiban 40 program megvalósítására került sor. A rendezvényeken 

1267 fő vett részt, köztük gyerekek, családok nagy számban. 

II. A Központi Könyvtár beszámolója 

A Központi Könyvtár a tervezett és megvalósult programjai három fő tematikára épültek: A 

család könyvtára; Az Ötpacsirta Szalon programjai és A jövő a könyvtárban kezdődik. Az egyes 

eseményeket a koronavírus-járvány miatt bevezetett létszámkorláttal és előzetes regisztrációval 

lehetett látogatni, ugyanakkor szerencsére egyetlen esetben sem kellett online térbe áthelyezni. 

a) A család könyvtára – gyerek- és családközpontú rendezvények 

A Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtára színvonalas gyerekfoglalkozások és családi 

események színtereként az olvasás megszerettetését célzó programoknak és a szülőket 

támogató ismeretterjesztő rendezvényeknek egyaránt helyet biztosít. A pályázat keretében 

Könyves Vasárnap alkalmából szervezett családi koncertre invitáltuk az érdeklődőket. 

1. Könyves Vasárnap: Kárász Eszter és az Eszter-lánc Trió 

Időpont: 2021. október 5. 11 óra 

Helyszín: 
Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtár, 1088 Budapest, 

Szabó Ervin tér 1. 

Közreműködő: 
Kárász Eszter – ének, ukulele, Bata István – gitár, buzuki, Veér 

Csongor – hegedű 

Programismertető: 

Kárász Eszter és az Eszter-lánc 

trió interaktív műsorában vidám, 

táncos utazásra hívta a 

közönséget. Volt itt rock&roll, 

balkáni dinnyetánc, mangók 

tangója és nagy közös erdei 

muzsikálás után álomőrző esti 

mese is, ahol a gyerekek 

segítségével megelevenedhetett maga a történet, a zene. A dalok, 

hangok, hangszerek mind a mese szereplőivé válnak, akiknek 
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kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok és 

kortárs költők megzenésített verseit hallhatták a családok és a koncert 

a végén új zenekari tagokat fedeztek fel a gyerekek körében.  

Az esemény a Sárkányos Gyerekkönyvtár Facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5011910702

159177&id=113848705298759  és a Központi Könyvtár oldalán: 

https://www.facebook.com/kozpontikonyvtar/posts/4441156446010

408  

Résztvevők:  67 fő  

 

b) Az Ötpacsirta Szalon programjai 

Az első csoportba a kulturális-közösségi programok tartoztak, az Ötpacsirta Szalonban, mely 

2021 nyarán új interaktív kulturális színtérként nyílt a Palotanegyedben, a felújított Pálffyné 

Palotában. A szalon programkínálatában egyaránt megjelent a tudományos ismeretterjesztés, 

az irodalom és a zene. 

1. A koronavírus-járvány társadalmi hatásai - „Találkozások a tudománnyal” 

Időpont: 2021. október 4. 17 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár Ötpacsirta Szalon  

Közreműködő: Fáber Ágoston és Kováts Eszter 

Programismertető: 

A Szociológiai Gyűjtemény 

szervezésében megvalósult 

beszélgetés azt az aktuális 

helyzetet járta körül, hogy 

2020-ban és 2021-ben a 

világjárvány meghatározta meg 

a mindennapi életet. Az 

Országos Könyvtári Napok 

„könyvtárak a járványhelyzetben” című altémájához illeszkedő 

program közreműködői Fáber Ágoston és Kováts Eszter, a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézetének munkatársai voltak.  

Az esemény a FSZEK portálján: https://fszek.hu/Events/szgy-a-

koronavirus-tarsadalmi-hatasai  

Az esemény a Szociológiai Gyűjtemény Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/events/4438452882902301  

Résztvevők:  24 fő  

 

2. Kortárs és kedvelt beszélgetés: Bereményi Géza 

Időpont: 2021. október 6. 18 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár Ötpacsirta Szalon  

Közreműködő: Bereményi Géza 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5011910702159177&id=113848705298759
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5011910702159177&id=113848705298759
https://www.facebook.com/kozpontikonyvtar/posts/4441156446010408
https://www.facebook.com/kozpontikonyvtar/posts/4441156446010408
https://fszek.hu/Events/szgy-a-koronavirus-tarsadalmi-hatasai
https://fszek.hu/Events/szgy-a-koronavirus-tarsadalmi-hatasai
https://www.facebook.com/events/4438452882902301


3 

 

Programismertető: 

A Libri Könyv-

kereskedelmi Kft. 

minden évben 

szavazást rendez 

az olvasókö-

zönség körében 

az adott évben megjelent legjobb kortárs irodalmi műre. 2021-ben 

ezt a díjat Bereményi Géza nyerte el. Az Ötpacsirta Szalonban vele 

beszélgetett A magyar Copperfield című kötete apropóján 

pályájáról Farkas Ferenc.  

Az esemény a FSZEK portálján: 

https://fszek.hu/News/0801kozonsegtalalkozo-beremenyi-gezaval 

Az esemény a Központi Könyvtár Facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/events/4510900218961072  

Résztvevők:  52 fő  

 

3. A Magyar Kultúra Napja az Ötpacsirta Szalonban: a „Legújabb budapesti 

népdalok” – a könnyűzene és a városi kultúra múltja, zenés pódiumbeszélgetés 

Időpont: 2022. január 21. 17 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár Ötpacsirta Szalon 

Közreműködő: László Ferenc kritikus, Szabó Ferenc János egyetemi tanár, Mráz 

Veronika énekesnő, Sipos Júlia moderátor 

Programismertető: 

Mit énekeltek a vigadni vágyó budapestieknek, és mit énekeltek 

maguk a vigadni vágyó budapestiek a múlt századforduló és 

századelő táján? Milyen volt a duhaj nótázás vagy az orfeumi 

palifogás, s hogyan alakulhatott egy zenés kávéházban töltött, 

kapukulcsos férji kimenő? Ilyen és hasonló  kérdésekre igyekeztek 

válaszolni a január 21-én könyvtárunk Ötpacsirta Szalonjában 

tartott zenés beszélgetés résztvevői, László Ferenc kultúrtörténész 

és Szabó Ferenc János zongoraművész, zenetörténész. A Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye és Zenei 

Gyűjteménye közös szervezésében létrejött beszélgetést Sipos 

Júlia újságíró, egyetemi oktató vezette, az elhangzott gondolatok 

illusztrálásáról kivetített képek gondoskodtak. Az est során Mráz 

Nikolett énekművész remek előadásban hallhattunk magyar nótát, 

irodalmi sanzont és vérbő kuplét is, hiszen mégiscsak más elő 

zeneként megtapasztalni ezeket a műfajokat, mint csupán 

beszélgetni róluk.  

Az esemény a FSZEK portálján: 

https://fszek.hu/music/Events/zgy-ha-jo-az-ejszaka  

Az esemény a Zenei Gyűjtemény blogján: 

https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/2022/01/24/budapest-

szivdobbanasai/ és Facebook oldalán: 

https://fszek.hu/News/0801kozonsegtalalkozo-beremenyi-gezaval
https://www.facebook.com/events/4510900218961072
https://fszek.hu/music/Events/zgy-ha-jo-az-ejszaka
https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/2022/01/24/budapest-szivdobbanasai/
https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/2022/01/24/budapest-szivdobbanasai/
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 https://www.facebook.com/events/345926793666729/ 

Résztvevők:  60 fő  

  
 

4. A jövő a könyvtárban kezdődik – oktatás- és tanulástámogató sorozat 

A programok fókuszában olyan oktatástámogató programok újraindítása állt, amelyek nemcsak 

a könyvekre és irodalomra építő foglalkozásokat jelentik, hanem bemutatják, hogy a könyvtár 

valóban több mint könyvek tára, így a természettudományos ismeretszerzés fontos helyszíne is. 

1. Steameljünk! Dinoszaurusz-kutatás itthon és a nagyvilágban – interaktív előadás 

Időpont: 2022. március 10. 15 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: dr. Ősi Attila 

Programismertető: 

Ősi Attila, geológus és 

paleontológus előadásából 

megismerkedhettünk a 

magyarországi dinoszaurusz 

kutatásokkal és ásatásokkal. 

Fókuszba helyezte a bakonyi 

dinoszauruszok bemutatását. 

de beszámolt a nemzetközi 

kutatási trendek alakulásáról, 

továbbá a külföldön végzett ásatásairól is kaptunk tapasztalatokat, 

élményeket. A mai napig vezet Iharkút határában található bauxit 

kőfejtésben nyaranta ásatásokat, ahol számos fosszilis maradvány 

került már elő. Ezekről a több millió éves leletekről számos hasznos 

információt és kutatási technikát megosztott, továbbá az előadás 

végén egyes leleteket meg is lehetett nézni, kézbe venni.   

Az esemény a FSZEK portálon: https://fszek.hu/News/sgy-

dinoszauruszok-itthon-es-a-nagyvilagban és a Sárkányos 

Gyerekkönyvtár Facebook-

oldalán:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5541

238435893065&id=113848705298759 

Résztvevők:  38 fő  

 

 

 

https://www.facebook.com/events/345926793666729/
https://fszek.hu/News/sgy-dinoszauruszok-itthon-es-a-nagyvilagban
https://fszek.hu/News/sgy-dinoszauruszok-itthon-es-a-nagyvilagban
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5541238435893065&id=113848705298759
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5541238435893065&id=113848705298759
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2. Steameljünk! A jövő iskolája 

Időpont: 2022. március 24. 11 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár Sárkányos Gyerekkönyvtár, 1088 Budapest, 

Szabó Ervin tér 1. 

Közreműködő: dr. Rab Árpád Szörény 

Programismertető: 

Dr. Rab Árpád Szörény 

egyetemi oktató és 

jövőkutatóval találkozhattak 

az érdeklődők a Sárkányos 

Gyerekkönyvtárban szerve-

zett programunkon. A jövőt 

meghatározó, befolyásoló 

tényezőkről, lehetőségekről 

beszélgetett a diákokkal. Az 

élénk eszmecsere során kiderült, hogy miért fontos a múltunk, milyen 

tapasztalatokkal és képességekkel tudunk a jövőben előrébb jutni. 

Minden pozitív képesség hasznos valamilyen módon és ez igaz a 

tantárgyakra is. Terítékre került a digitális oktatás is, mely váratlan 

módon – a járványhelyzet miatt – a mai diákok életének részévé vált 

hirtelen.  

Az esemény a FSZEK portálon: 

https://fszek.hu/sarkanyos/Events/sgy-jovo-iskolaja-rab-arpad  és a 

Sárkányos Gyerekkönyvtár Facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5573983635

951878&id=113848705298759     

Résztvevők: 36 fő  

 

II. Az 1. sz. régió beszámolója 

 

1. Interaktív előadás „Aggódjak? Ne aggódjak? Fejlesszem? Hogyan fejlesszem? 

címmel a mozgásfejlődésről 

Időpont: 2021. október 5. 10 óra 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55. 

Közreműködő: Ónodi Ágnes 

https://fszek.hu/sarkanyos/Events/sgy-jovo-iskolaja-rab-arpad
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5573983635951878&id=113848705298759
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5573983635951878&id=113848705298759
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Programismertető: 

Október 5 –én a könyvtárban működő 

Baba-ma ma klub keretében Ónodi 

Ágnes szabad mozgás szakértő, a 

Hordozóház alapítója, Aggódjak? Ne 

aggódjak? Fejlesszem? Hogyan 

fejlesszem? címmel, diavetítéssel 

egybekötött előadást tartott a 

kisgyermekek mozgásfejlődéséről. Az 

előadást élőben közvetítettük a 

könyvtár Facebook oldalán   

Résztvevők:  12 fő  

 

2. Népi játékok a könyvtárban – nemezelés. Kézműves foglalkozás 

Időpont: 2021. október 6. 16 óra 

Helyszín: Börzsöny utcai Könyvtár 1098 Budapest, Börzsöny utca 13. 

Közreműködő: Karácsony Mónika 

Programismertető: 

Múlt és jelen összefonódása. A 

kézműves foglalkozást 

Karácsony Mónika népi 

játszóház-vezető tartotta, aki 

bemutatta a népi szövés, fonás, 

ill. nemezelési technikákat. 

Rövid előadás keretében 

megismertette a jelenlévőket az 

anyagok előállításának technikájával, ill. a belőlük készült tárgyak 

felhasználási lehetőségeivel. A rendezvényen kisgyermekes szülők 

vettek részt, akik maguk is részt vettek az alkotási folyamatban. 

Résztvevők:  16 fő  

 

3. Könyvklub – Találkozás Dragomán Györggyel – író olvasó találkozó 

Időpont: 2021. október 7. 16 óra 

Helyszín: Márai Sándor Könyvtár 1016 Budapest, Krisztina krt. 87. 

Közreműködő: Dragomán György, Vass Norbert 

Programismertető: 

2021. október 7-én, 16 órakor az 

Országos Könyvtári Napok 

keretében, Könyvklubunk 

vendége volt Dragomán György 

író, műfordító, akivel Vass 

Norbert író, kritikus beszélgetett. 

A koronavírus helyzet miatt, 

előzetes regisztrációt és 

védettségi igazolványt kértünk a programra érkező, megközelítően 
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húsz embertől, akiket igyekeztünk megfelelő távolságra ültetni 

egymástól. Vass Norbert kérdéseire az író mesélt gyerekkorában írt 

első elbeszéléséről, regényei és novelláskötetei szerkesztéséről, 

írásmódszeréről. A közönség kérdezte a Fehér királyról, a 

Főzőskönyv könnyedebb hangvételéről és Facebook oldaláról. A jó 

hangulatú beszélgetés, dedikálással végződött. 

Résztvevők:  20 fő  

 

4. Amíg boldog vagy – író.olvasó találkozó felnőtteknek 

Időpont: 2021. október 7. 18 óra 

Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár 1033 Budapest Fő tér 5. 

Közreműködő: Schäffer Erzsébet 

Programismertető: 

Október 7-én a FSZEK Krúdy 

Gyula Könyvtára Schäffer 

Erzsébet írót, újságírót látta 

vendégül, aki közismerten 

kifogyhatatlan a történetek-

ből, ennek ékes bizonyítéka 

számtalan cikke, novellája, 

regénye. A közönség első 

kézből tapasztalhatta meg, hogy milyen csodálatos „mesélő” 

Schäffer Erzsébet, humoros anekdoták, mély bölcsességek és 

néha könnyes, megható pillanatok is átszőtték az estét, 

amelynek folyamán a temesvári Ómamától egészen a 

lenyűgöző Sophia Lorening jutottuk el.   

Résztvevők: 40 fő  

 

5. Franzstadttól a puritánokig – irodalmi előadás Petrőczi Éva közreműködésével 

Időpont: 2021. október. 7. 14 óra 

Helyszín: Boráros téri Könyvtár, 1093 Budapest, Boráros tér 2. 

Közreműködő: Petrőczi Éva 

Programismertető: 

Petrőczi Éva József Attila-díjas író, költő, műfordító és egyetemi 

tanár irodalmi előadását hallgathattuk meg. Mint ferencvárosi lakos, 

leginkább költőként írta meg szűkebb hazája, „Franzstadt” ihlette 

élményeit. Gyönyörű verseket hallhattunk előadásában. Egyetemi 

docensként, tanárként a puritanizmus irodalmának kutatása volt a 

szakterülete, így az előadás másik felében saját írásaival színesítve, 

történeteket, érdekességeket hallgathattunk meg az európai és a 

magyarországi reformáció korából, irodalmából.  

Résztvevők: 15 fő 
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6. Húsz éves a Magyar Festészet Napja - előadás felnőttek számára 

Időpont: 2021. október 7. 18 óra  

Helyszín: Karinthy Frigyes Könyvtár 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 11. 

Közreműködő: Garami Gréta 

Programismertető: 

Garami Gréti Szépségek és 

rútságok az 1960-70-es 

évek képzőművészetében 

címmel tartott előadást a 

könyvtárban.  A 

koronavírus miatt csak 

szigorú szabályokkal 

(regisztráció, létszám-

korlátozás) lehetett 

megtartani. Kis létszámban, de annál 

családiasabb légkörben zajlott. A 

vetítéssel egybekötött előadáson sorba 

vette a 1960-70-es évek irányzatait, és 

azokat a képzőművészeti stílusokat, amik 

hatással voltak a korra jellemző 

irányzatokra. Az időszakokokon belül a 

művészekre összpon-tosítva építette fel a 

mondanivalóját. Festők, szobrászok 

éppúgy, mint fotóművészek is 

megjelentek, és olyan művészek is, akik 

inkább installációkat készítettek, amiken nehéz besorolni a 

képzőművészet bármely ágába. Gréta igyekezett a behatárolt 

időszakban alkotó minden jelentős művészt bemutatni, nem csak a 

jelentősöket, hanem a kevésbé ismert, „réteg” művészeket is.  

Földrajzilag is igyekezett, minden olyan országot, az ott megjelenő 

sajátosságokat bemutatni, ahol alkotók működtek az időszakban. Az 

előadás után kérdéseket tehettek fel a résztvevők, ami aztán egy 

kötetlen beszélgetéssé alakult. 

Résztvevők: 25 fő 

 

7. Ketten írtuk. Meseíró- és illusztráló pályázat alapjául szolgáló mese 

Időpont: 2021. szeptember 20-ig 

Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Gévai Csilla Julianna 

Programismertető: 

A Vállalkozó – Gévai Csilla Julianna – 2021.09.20-ig, megírta a 20221. 

évi „Ketten írtuk” meseíró pályázat alapjául szolgáló mesét a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár, Ugocsa utcai Könyvtár részére. 
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8. Ketten írtuk. Meseíró- és illusztráló pályázat eredményhirdetése 

Időpont: 2021. október 7. 17. óra 

Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Gévai Csilla Julianna 

Programismertető: 

Ketten írtuk Gévai Csillával 

meseíró pályázat 

eredményhirdetése. Idén 18. 

alkalommal hirdettük meg 

hagyományos meseíró és –

illusztráló pályázatunkat. Ez 

alkalommal Gévai Csilla írta meg 

a mesét, Vadon a markomban 

címmel. A pályázatra több mint 

200 pályamű érkezett be, 103 mese és 107 illusztráció. Az ünnepélyes 

eredményhirdetésen az írónő beszélt az írás és a kreativitás 

kapcsolatáról, illetve értékelte a gyerekek munkáit. Könyvet és 

oklevelet kaptak a díjazott alkotók, az eredményhirdetés után dedikálás 

és közös fotózási lehetőség zárta a szép estét.   

Résztvevők: 55 fő 

 

9. Ribizli Zenés Vers-Színház program keretében természettudományos műsor 

óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Időpont: 2021. október 8. 17. óra 

Helyszín: Móricz Zsigmond Könyvtár 1118 Budapest, Nagyszeben tér 1. 

Közreműködő: Tormási Attila 

Programismertető: 

2021. október 8-án, pénteken 17 

órától a Ribizli Zenés Vers - 

Színház „Dalolj verset az 

évszakoknak” című, zenés-

verses interaktív előadása 

zajlott könyvtárunkban Tormási 

Attila (Ribizli bohóc) 

közreműködésével. Az előadó 

énekelt az évszakokról, verselt 

az állatokról és mindebben bevonta a gyerekeket is, akik nagyon 

élvezték a közel egy órás programot.  

Résztvevők: 18 fő 

 

 

10. A „Berger Szimat Szimat Szolgálat” című előadás megtartása kisiskolásoknak az 

állatok világnapja alkalmából 

Időpont: 2021. október 8. 10 óra 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár 1225 Budapest, Nagytétényi u. 283. 
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Közreműködő: Nyulász Péter 

Programismertető: 

Nyulász Péter író elmesélte a BerGer 

Szimat Szolgálat születését, és Ritter 

Ottó grafikai segítséget, hogy stílusuk és 

arcuk legyen a szereplőknek. (A 9 ősi 

kutyafajta bemutatása) Kivetítőn 

nézhették a gyerekek az első rész 

eseményeit, milyen helyszínen és miként 

derítettek fényt a „fürdők rémére” a 

nyomozók. Összességében egy nagyon 

érdekes interaktív előadás volt, amit nem 

csak a gyerekek, de a felnőttek is 

élvezettel hallgattak.  

Résztvevők: 38 fő 

 

11. „A suszter Manói” címmel interaktív meseelőadás óvodásoknak, kisiskolásoknak 

Időpont: 2021. október 10. 10. óra 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55. 

Közreműködő: Szűcs Balázs 

Programismertető: „Egyszer egy becsületes suszter 

nagyon elszegényedett. Olyan 

nagyon, hogy már nem is 

maradt mása, mint egy cipőre 

való anyaga. Egy este is, ahogy 

szokta, kikészítette a maradék 

bőrt, hogy másnap elkészítsen 

belőle egy cipőt. De aznap, az éj 

leple alatt, manók látogattak a 

cipész műhelyébe és elkészítették reggelre a szép pár 

lábbelit…”Kisgyermekes családok nagy örömére Október 10- én 

Könyves Vasárnapon a Hahota Gyerekszínház látogatott hozzánk, és 

a Suszter manói címmel tartottak kisgyermekeknek szóló előadást. Az 

előadással a gyerekeket olyan világba kalauzolták el, ahol aktív, 

cselekvő részesei lehettek a meséknek.   

Résztvevők: 42 fő  

 

12. Mocsonoky Anna – Szervátültetett vagyok – „Történetek visszanyert életekről” című 

könyvének bemutatása felnőtteknek 

Időpont: 2021. október 18. 18. óra 

Helyszín: Török utcai Könyvtár 1023 Budapest, Török utca 7-9. 

Közreműködő: Mocsonoky Anna 
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Programismertető: 

Mocsonoky Anna 

Szervátültetett vagyok – 

„Történetek visszanyert 

életekről” című kötetéről 

beszélgetett Kuczkó Andrea - 

könyvtárunk korábbi vezetője 

- a szerzővel, és három 

érintettel. A három érintett 

szereplő beszélt saját 

tapasztalatairól, részint a transzplantációig vezető útról, a 

megváltozott sok esetben alapjaiban újraértelmezett életfelfogásról, 

illetve a könyv megjelenése óta eltelt időszakról. Megtudhattuk 

milyen akár napi szinten is új teendőik vannak a transzplantáltaknak, 

és lelkileg pl. mikor tekintik a kapott szervet sajátjuknak. Milyen 

változásokat hozott napi szinten az életükbe az új szerv, az életvitelük 

mennyiben változott meg ez által. A nehéz, komoly (akárcsak a 

beavatkozások) ugyanakkor érdekfeszítő téma ellenére a 

könyvbemutató nagyon személyes, „családias” hangulatban telt.  

Résztvevők: 30 fő 

 

13. Nyáry Detti Bábszínháza: „a sündisznó” címmel interaktív mesejáték óvodásoknak. 

Időpont: 2021. október 30. 10. óra 

Helyszín: Békásmegyeri Könyvtár 1039 Budapest, Füst Milán u. 26. 

Közreműködő: Nyáry Detti 

Programismertető: 

Nyáry Detti Bábszínházának előadása 

az Országos Könyvtári Napok 

keretében került megrendezésre, az 

NKA Közgyűjtemények 

Kollégiumának támogatásával. A 

sündisznó című népmese-feldolgozás 

a hagyományos paravános 

bábszínház és az interaktív meseszínház elemeit felvonultató játékkal 

nagy sikert aratott az óvodások és a kisiskolások körében. A gyerekek 

és a szüleik is szívesen részt vettek a közös éneklésben, játékban. Az 

előadás végén a gyerekek nagy élvezettel ismerkedtek a 

hangszerekkel, ki is próbálhatták azokat.  

Résztvevők: 25 fő 
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IV. A 2. sz. régió beszámolója 

A programok szervezésekor figyelembe kellett vennünk a pandémia miatti korlátozásokat. A 

vírushelyzet miatt a rendezvényi tereinkben korlátozott létszámú látogatót engedtünk be, 

kötelező volt a maszk és a védettségi igazolvány bemutatása is. Előzetes regisztrációhoz 

kötöttük a rendezvényeken való részvételt, az engedélyezett létszám az esetek többségében 

nagyon gyorsan betelt, így sajnálatos módon több érdeklődőt kellett elutasítanunk, mint 

ahánynak a megjelenést engedélyeztünk.  

 

1. Hetvenhét vörös bárány 

Időpont: 2021. október 06. 

Helyszín: FSZEK Bosnyák utcai Könyvtár, 1145 Budapest Bosnyák utca 1/a. 

Közreműködő: Halász Margit és Kozák Tibor 

Programismertető: 

Az Országos Könyvtári 

Napok alkalmából 

vendégünk volt Halász 

Margit és Kozák Tibor. 

A Hetvenhét vörös 

bárány címmel 

meghirdetett 

beszélgetésüket jelentős 

érdeklődés kísérte. Szó 

esett a Szerző közelmúltban megjelent könyvei mellett (Hetvenhét 

vörös bárány és A pipás asszony fia) a skót mese - és mondavilágról, 

a II. világháború idején Jane Haining vezette budapesti Skót Misszió 

tevékenységéről, Jane Haining szellemi örökségéről és ráadásként a 

Szerző, Halász Margit skóciai úti élményeiről is. Az eseményre 
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látogatók közül sokan váltottak tagságot is könyvtárunkba. Külön 

érdekesség, hogy valóban megvalósult a pályázat címében megjelenő 

Kapcsolatok, közösségek szlogen is, hiszen mindkét előadó zuglói 

kötődésű, a kerületben élnek, és könyvtárunk rendszeres olvasói is. A 

mai megváltozott világunkban, ezen az esős, szomorú őszi napon 

valódi élményekkel feltöltődve távoztak könyvtárunk régi olvasói és 

azok is, akik csak e rendezvény kedvéért látogattak el hozzánk. Jóleső 

érzés volt látni az örömüket, lelkesedésüket.  A program dedikálással 

zárult. 

Résztvevők: 30 fő 

 

2. A 15. kerület régen és napjainkban 

Időpont: 2021. október 06. 

Helyszín: FSZEK Eötvös utcai Könyvtár, 1153 Budapest, Eötvös utca 8. 

Közreműködő: Szunyogh László  

Programismertető: 

Könyvtárunkban az Országos Könyvtári 

Napok keretében helytörténeti előadást 

szerveztünk, a meghívott előadó Szunyogh 

László volt. Az előadás Rákospalota, 

Pestújhely, Újpalota történetét mutatta be.  

A résztvevők megismerkedhettek a kerület 

nevezetes épületeivel, szobraival.   

Rákospalota honfoglalás-kori leletekkel is 

büszkélkedhet, melyeket most 

megismerhettek a látogatók. A település 

nevének etimológiai meghatározása után 

előadónk áttekintette a kerületrész 

fejlődését. A kerületi elsősorban 

rákospalotai ismert emberek is 

bemutatásra kerültek, többek között Babits 

Mihály, Bartók Béla kötődése a 

kerülethez, Beller Imre lelkész, Szlezák 

Ráfael harangöntő mester, Cseszka Edit 

zenepedagógus-karnagy, Budai László, Turay Ida, Gyökössy Endre. Az 

olvasók kérdéseket tehettek fel az előadónak, interaktívan 

bekapcsolódtak az előadásba. A résztvevők elsősorban nyugdíjasok 

voltak és érdeklődéssel hallgatták a lakóhelyükről szóló ismereteket, 

történeteket, kerületi ismert emberek bemutatását. 

Résztvevők: 15 fő  

                       

3. Kamaszkodunk - Beszélgetés Mészöly Ágnessel „Szabadlábon” c. könyve alapján a 

másságról 

Időpont: 2021. október 08. 

Helyszín: FSZEK 0401 Király utcai könyvtár, 142 Budapest Király u. 5- 

Közreműködő: Mészöly Ágnes  
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Programismertető: 

Az októberi Könyvtári Napok alkalmából 

Mészöly Ágnest láthattuk vendégül.  

Elsősorban kamaszoknak, tiniknek 

szerveztük az előadást. Mészöly Ágnes 

Szabadlábon című kötetében egy 16 éves 

mozgássérült gyerek története jelenik meg. 

Az ő életén keresztül nézve beszélgettek a 

gyerekek a másságról, megéléséről, annak 

elfogadásáról. Az előadást megtisztelte egy 

fiatal mozgássérült olvasónk is, aki saját 

élethelyzetét is bemutatta. 

Reményeink szerint minden 

kamasz elégedetten, gondolatokkal 

telve, élményekkel gazdagon 

hagyta el könyvtárunkat ezen a 

pénteki napon. 

Résztvevők: 15 fő  

 

4. Furfangos székely mese – a Batyuszínház előadása 

Időpont: 2021. október 10. 

Helyszín: FSZEK Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9. 

Közreműködő: Batyu Színház – Balatoni Dóra  

Programismertető: 

Könyves Vasárnap alkalmából a 

Batyu Színházat láthattuk vendégül.  

 

A Furfangos székely mese c. 

műsorukat jelentős érdeklődés kísérte. 

Az eseményre látogatók közül sokan 

váltottak tagságot is könyvtárunkba. A 

gyerekek elbűvölve nézték az 

előadást, együtt éltek a bábok 

segítségével életre keltett történettel, 

tapssal, nevetéssel töltötték meg a 

könyvtárat.  

Résztvevők: 40 fő  

 

5. Ketten és külön 

Időpont: 2021. október 15. 

Helyszín: FSZEK Körúti Könyvtára, 1066 Budapest, Teréz körút 2-4. 

Közreműködő: Szabó T. Anna és Dragomán György 
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Programismertető: 

A népszerű író-költő-műfordító házaspár 

látogatott el könyvtárunkba.  

Az est első felében a nyelvről, írásról, írói 

képességekről, technikákról meséltek a 

nagyérdemű közönségnek. Többek között 

szóba került a különféle nyelveken való 

gondolkodás, írás is. Megtudtuk, a házaspár 

között milyen “műhelykapcsolat” él, és azt is, 

hogy több, mint 20 éve egymás legnagyobb 

kritikusai, inspirálói, ötletadói, korrektorai.   

A rendezvény második felében felolvasást 

tartottak a közönségnek. Szabó T. Anna több 

v  erssel is készült. A mai nap című szerelmes 

vers előadása előtt a verset inspiráló 

történésekről beszélt. 

Ezt követte Dragomán György felolvasása, 

aki a nagy sikerű Máglya című regényéből 

egy hosszabb részletet választott, melynek 

főszereplője egy fiatal kamaszlány. 

Dragomán elmondta, hogy az adott jelenetet 

nagyon nehezen komponálta meg. A jelenet 

helyszíne egy kitalált erdélyi városban 

játszódott, hiszen a valóságban nem létezett tizenhat emeletes épület 

Marosvásárhelyen, a szerző szülőhelyén.   

A találkozó végén lehetőség volt kérdéseket feltenni a házaspárnak, és 

a hozott könyveket dedikálták is a művészek. A jó hangulatú estet a 

közönség vastapssal köszönte meg. 

Résztvevők: 25 fő  

           

6. Húrok és hangszálak 

Időpont: 2021. december 8. 

Helyszín: FSZEK Körúti Könyvtára, 1066 Budapest, Teréz körút 2-4. 

Közreműködő: Lackfi János, Lackfi Dorottya és Sinha Róbert 

Programismertető: 

A Körúti Könyvtár első zenés irodalmi estjét 

az Advent időszakára terveztük. A rendhagyó 

koncerten Lackfi János József Attila-díjas író, 

költő, műfordító volt a vendégünk, aki nem 

egyedül érkezett, hanem a zenei pályára lépő 

leányával, Lackfi Dorottyával és Sinha Róbert 

indiai-magyar származású gitárművész-

zeneszerzővel.  

Az előadás során versek, anekdoták és zenei 

előadások váltogatták egymást. A koncerten 

nemcsak Lackfi saját versei hangoztak el 

megzenésítve, hanem Lackfi Dorottya és Sinha 

Róbert közös szerzeményei is felcsendültek.  

Lackfi két kötettel készült, a  „Dupla medve” és a „#Jóéjtpuszi” című 

művekből választott pár szórakoztató és groteszk verset, majd egy 
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komolyabb prózát olvasott fel. 

Előadását mindvégig humorral és 

anekdotákkal fűszerezte.  

A zenei produkciók a „Jelenlét” című 

albumról csendültek fel.   

Megzenésített Lackfi versek és Lakcfi 

Dorottya és Sinha Róbert közösen írt 

szerzeményeit hallgathatta a nagyérdemű. 

Többek között az „Esti áldozat”, „Te is én 

is”, a „Falevél” című dalokat.  

Résztvevők: 25 fő  

            

7. A gaz mégsem (i)gaz  

Időpont: 2022. május 29. 17:00 óra 

Helyszín: FSZEK Kassák Könyvtára – 1145 Budapest, Uzsoki u. 57. 

Közreműködő: Heszberger Diána 

Programismertető: 

Wird Magdolna hosszan elhúzódó 

betegsége miatt Heszberger Diánát hívtuk 

meg. A gaz mégsem (i)gaz c. 

beszélgetésre vártuk a környék kiskert 

tulajdonosait és balkonkertészeit. Az 

esemény során a résztvevők 

megismerkedtek a legismertebb 

gyógynövényekkel, melyek a kertekben 

megtalálhatók, illetve azok élettani 

hatásaival, felhasználásával. Külön szó 

esett a gyógynövények beillesztésére a mindennapi étrendbe az 

egészséges életmód jegyében. Az előadó jóvoltából lehetőség nyílt 

néhány gyógynövény és készítmény megízlelésére, megtapintására is. 

Néhány növényke esetében az előadó ismertette, hogy hogyan érdemes 

szaporítani. 

A résztvevői kérdőívek alapján az érdeklődők elégedettek voltak az 

előadó felkészültségével, a téma választásával és további folytatásban 

reménykednek.  

Résztvevők: 15 fő 

 

 

V. A 3. sz. régió beszámolója 

 

1. Csimota varázslatos doboza 

Időpont: 2021. október 8. 16 óra 

Helyszín: Kálvária téri könyvtár, 1089 Budapest Kálvária tér 12 sz. 

Közreműködő: Kontha Nelli – Batyu színház 
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Programismertető: 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 

megvalósult japán kulturális napon tartottuk 

meg programunkat. Ezen a napon játékkal, 

kézműves foglalkozással és teabemutatóval 

vártuk olvasóinkat. A rendezvény célja az 

volt, hogy megismertessük olvasóinkkal a 

japán kultúra sokszínűségét. Ebbe a 

tematikába illeszkedett a Batyu színház 

papírszínház (kamishibai) előadása is. 

Elsősorban gyermekek számára szerettünk 

volna élményszerűen bemutatni egy másfajta mesefeldolgozást, előadási 

módot. 

A támogatott papírszínház programunk nagyon jól sikerült, előzetes 

célkitűzésink megvalósultak. A gyerekek és szülők nagyon élvezték a 

Batyu színház előadását. A mesélő, Kontha Nelli 3 mesét adott elő 

papírszínházas technikával. Egy-egy mese meghallgatása után az 

érdeklődést fenntartó, a feldolgozást megkönnyítő feladatokat kaptak a 

gyerekek. A felnőttek számára is élményt jelentett a program, mert egy 

számukra újdonságként ható mesélési móddal ismerkedtek meg. 

Résztvevők: 12 fő 

 

2. Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska című bábelőadása 

Időpont: 2021.10.05. (kedd) 17-18 óra 

Helyszín: Újhegyi Könyvtár 1108 Budapest Újhegyi sétány 16. 

Közreműködő: Fabula Bábszínház 

Programismertető: 

Kicsi nézőink lelkesek, odafigyelők, 

a jónak drukkoló, az előadással 

együtt élők voltak: táncoltak, 

énekeltek, a mondókákat, verseket a 

színészekkel együtt mondva élték 

meg a történetet. 

A művészeket végig taps, együtt 

éneklés, tánc és sok-sok közös 

nevetés segítette. A vidám és 

tanulságos mese a történet kezdetén  

félénk kisnyusziról szólt, aki a 

barátaival végül túljár a róka eszén. 

Kedves, jól követhető történet, 

rokonszenves szereplők, aranyos 

bábok, igényes zenei részletek, 

nagyon jó színészi alakítás 

jellemezte a programot. Felszeghy 

Tibor és F. Nagy Eszter bábszínész, 

bábművész a többszereplős 

feladatokat kiválóan oldották meg: minden egyes meseszereplőt 

különböző hang, hangszín, mozgás segítségével mutattak be. A gyerekek 

teljes beleéléssel követték az előadást. A bábműsor végén vastaps volt és 

nagy elégedettség. 

Résztvevők: 25 fő 
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3. Így társasozunk mi! - Társasjáték-pedagógia: Lencse Máté előadása 

     Időpont: 2021.10.07. (csütörtök) 17 óra 

Helyszín: Kőbányai Könyvtár, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Lencse Máté 

Programismertető: 

Az "Így társasozunk mi!" című programon 

Lencse Máté társasjáték-tervező, a 

társasjáték-pedagógia egyik jelentős hazai 

teoretikusa tartott interaktív, játék-

bemutatóval egybekötött előadást a 

társasjátékok színes és szerteágazó 

világáról. Az alkalomra igen heterogén 

háttérrel és motivációval érkeztek az 

érdeklődők, akik egyfelől betekintést 

nyerhettek a játéktervezés hátterébe és 

gyakorlatába, másrészt az 

előadó széleskörű elméleti tudására és személyes tapasztalataira 

támaszkodva tanácsokat és ajánlásokat fogalmazott meg a tekintetben, 

hogy miként használhatóak a társasjátékok pedagógiai céllal egy könyvtári 

környezetben, vagy akár csapatépítő jelleggel munkahelyen vagy éppen 

baráti és családi körben az otthonokban. A közvetlen, jó hangulatú 

program során a résztvevők számos népszerű és kevésbé ismert játékot, 

továbbá a könyvtár állományában található társast is kipróbálhattak a 

játékmester irányításával. 

Résztvevők: 15 fő 

 

4. A könyvespolcod pszichológusszemmel - Beszélgetés Jakobovits Kitti 

irodalomterapeutával 

Időpont: 2021.10.05. (kedd) 17 óra 

Helyszín: Kőbányai Könyvtár, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Jakobovits Kitti 

Programismertető: 

Az egyre ismertebb és 

népszerűbb, de talán még 

mindig titkokkal övezett 

irodalomterápia világába 

nyerhetett betekintést "A 

könyvespolcod pszicholó-

gusszemmel" címmel 

szervezett programunk 

közönsége. Tavaly frissen megjelent első könyve kapcsán Jakobovits 

Kittivel Sóron Ildikó biblioterapeuta beszélgetett arról, hogy mi az 

irodalomterápia, mit kezd a pszichológus a szövegekkel, és milyen 

módokon kapcsolódik irodalom és pszichológia. Jakobovits Kitti kitért 

arra is, hogy hogyan gondolkodhatunk pszichológusszemmel a 

könyvekről, hogy mi a különbség biblioterápia és irodalomterápia között, 

és hogy hogyan lehet terápiás az olvasás. A részvevők az irodalom és az 

olvasás terápiában alkalmazható lehetőségeibe, és az irodalomterápia 

egyéni valamint csoportos terápiában való alkalmazásának módjaiba is 
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betekintést nyerhettek, így a program a téma iránt érdeklődők és 

szakmabeliek számára egyaránt tartogatott hasznos ismereteket. 

Résztvevők: 20 fő 

 

5. Papírszínház előadások 

Időpont: 2021. október 8., 2021. november 12., 2021. december 10 

Helyszín: Rákoscsabai könyvtár, 1171 Budapest, Péceli út 282. 

Közreműködő: Deák Ildikó 

Programismertető: 

Deák Ildikó óvónő 3 alkalmas Papírszínházi 

előadását 2021 októberétől havonta tartotta a 

könyvtárunkban. A meséket önálló műsorrá 

alakította mondókákkal, játékkal, 

muzsikával, ének tanítással. Egy műsor kb. 

45 perc volt, a célközönség 3-7 éves gyerekek 

és a meseszerető alsósok is. A gyerekek 

szülőkkel, nagyszülőkkel együtt jöttek és a 

színvonalas előadásokat mindenki élvezte. Az előadások mottója: „A mese 

a megnyugtató, feszültség oldó hatásán túl, képes valami sokkal többre is: 

a mesében megtalálhatók ugyanis azok a tanítások, amelyek a lelki 

gyógyuláshoz szükségesek.” A Japánból eredő és igen népszerű 

Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja. 

Így váltak ezek a Papírszínházi előadások színházi élménnyé a gyerekek és 

felnőttek számára. 

Résztvevők: 85 fő  

 

6. Zenekuckó Társulat - Szüreti mulatság 

Időpont: 2021.10.06. (szerda) 10-11 óra 

Helyszín: Rákoskeresztúri Könyvtár 1173 Budapest Pesti út 167. 

Közreműködő: Zenekuckó „Társulat” – Viszlainé Kovács Erika, Viszlai Sándor 

Programismertető: 

Szüreti mulatság: közösen zenélő, táncoló, 

éneklő, élményt teremt  ő gyermekprogram, 

gitárral, furulyával, vidám zenével, tánccal, 

Erika nénivel és Sanyi bácsival. Amit „ígértek”, 

teljességgel megvalósult. Igazi, élményteremtő 

Zenekuckót láttunk. Klasszikus 

gyermekdalokból és saját dalaikból épült fel 

műsoruk, amit saját hangzóanyaggal vagy 

hangszerekkel színesítettek. A gitár, csörgődob 

mellett előkerült a kazoo is, aminek a hangja 

igencsak megnevettette a gyerekeket, akik az 

első hívó szóra bekapcsolódtak a közös 

éneklésbe, zenélésbe táncolásba. Igazi mulatságot kerekítettek. Nagyon 

élvezték az interaktív műsort. Erika néni és Sanyi bácsi kiváló alkalmat 

teremtett a zene megszerettetésére és annak befogadására való 

képességek megalapozására. 

Résztvevők: 25 fő 
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7. Erdei kincsvadászat. Családi szabadtéri kincskereső program  

Időpont: 2021.10.09. (szombat) 10-16 óráig 

Helyszín: Pestszentimre, Halmi-erdő 

Közreműködő:  

Programismertető: 

Elsősorban gyerekes családoknak szólt ez a 

közösségteremtő program. A gyerekekkel 

és a szülőkkel természeti kincseket 

gyűjtöttünk a könyvtárhoz közeli erdő 

tisztásán (kavics, falevél, termések stb.), 

ezeket beazonosítottuk a könyvtárból a 

helyszínre vitt szakkönyvekben.  

Az erdőhöz, növényekhez, állatokhoz 

kapcsolódó, szerialitást, finommotorikát, 

taktilis érzékelést és kreatív képességeket 

fejlesztő játékokat játszottunk. A gyerekek 

szüleikkel együtt olvastak és festettek, 

környezetbarát madáretetőt készítettek, 

közben egy nagy közös lenyomatfestmény is 

készült az erdei kincsekből.  

Résztvevők: 63 fő 

      

8. Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak 

Időpont: 2021. szeptember 24. péntek 14 órától 15 óráig 

Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5. 

Közreműködő: Varró Dániel 

Programismertető: 

A rendezvény célja, hogy megismertessük a kortárs magyar irodalmat, 

írókat, költőket a középiskolásokkal, a könyvtár látogatóival. 

A pandémiás időszak után folytattuk sikeres programsorozatunkat, a 

Rendhagyó irodalomórát.  Varró Dániel József Attila –díjas költő, 

műfordító volt a vendégünk, akivel Berta Beáta Beáta, a Karinthy Frigyes 

Gimnázium pedagógusa beszélgetett. Szó esett arról, hogy hogyan 

viszonyul egymáshoz tartalom és forma a költészetben, illetve arról is, 

hogyan kell szerkeszteni egy verseskötetet. 

Megbeszéltük, hogy még mindig sikeresen lehet udvarolni egy, az 

imádott nőhöz írt verssel, és hogy ilyen célból legbiztosabb "fegyver" a 

szonett. 

Varró Dani fel is olvasott kedvenc verseiből. Tartalmas, vidám délutánt 

töltöttünk el együtt a könyvtárban. 

Résztvevők: 30 fő  

 

9. Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak 

Időpont: 2021. október 15. péntek 14 órától 15 óráig 

Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5. 

Közreműködő: Nyáry Krisztián 
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Programismertető: 

A rendezvény célja, hogy 

megismertessük a kortárs magyar 

irodalmat, írókat, költőket a 

középiskolásokkal, a könyvtár 

látogatóival. 

Rendhagyó irodalomóránk vendége 

Nyáry Krisztián irodalomtörténész 

volt, az Így szerettek ők, a Festői 

szerelmek, az Általad nyert szép 

hazát... és több más sikerkönyv 

szerzője. Az íróval Berta Beáta, a Karinthy Frigyes Gimnázium 

pedagógusa beszélgetett.  

Érdekes történeteket hallottunk írókról, költőkről, majd a közönség 

soraiból többen kérdéseket tettek fel az írónak. Fontos-e, hogy az író jó 

ember is legyen?  Szabad-e rajongani egy olyan alkotóért, aki súlyos 

bűnöket követett el? Mi alapján válogatja ki, hogy kik kerülnek a 

könyvében? Mi a következő könyvének témája?   

A beszélgetés végén az író dedikálta a közönség által hozott könyveket és 

a könyvtár példányait. 

Résztvevők: 17 fő 

 

10. Titkos ajtó a múltba - Az ősöreg platánfa rejtélye 

Időpont:  2021.10.07. (csütörtök) 16-18 óra  

Helyszín:  Kispesti Könyvtár 1191 Budapest Üllői út 255.  

Közreműködő:  Kiss Judit Ágnes, Mészöly Ágnes, Wéber Anikó  

Programismertető:  

Idei éves játékunk, amit a felső 

tagozatos iskolásoknak szerveztünk, 

az Abszolút töri-sorozat három 

kötetére épült, és a játék kapcsán 

három történelmi korba tettek 

izgalmas időutazást a játékosok. A 

regények Mátyás király idejében, a 

kiegyezéskori Pest-Budán és az 1956-

os forradalom alatt játszódnak.  

A résztvevők megismerkedtek az adott korszak művészetével, 

kultúrájával, megtanulhatták az adott kor tánclépéseit, 

összeállítottak korabeli menüsorokat, napilapokat, térképeket.  

Az első találkozón vendégünk volt Kiss Judit Ágnes, Mészöly Ágnes 

és Wéber Anikó, akik a játékban szereplő köteteket írták. 

A találkozó elején lehetett kérdezni az íróktól, majd a játék során az 

írók egy-egy állomáson, egy-egy történet elmondásával segítették a 

játékosokat, akik az írók által elmondott történetben elrejtett nyomok 

alapján nyomozhattak tovább.    

Résztvevők:  40 fő  

   

11. Kerekítő foglalkozás 

Időpont:  2021.október 20, november 17, december 15. (3 alkalom)  

Helyszín:  Pesterzsébeti Könyvtár 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.  

Közreműködő:  Farkas Katalin  
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Programismertető:  

A legkisebbeknek szánt 

rendszeres programunk a Kerekí-

tő foglalkozás, melyet Farkas 

Katalin tart. Évek óta minden 

hónapban találkozhatnak a kicsik 

Kerekítő Manóval, játszhatnak, 

mozoghatnak vele együtt, és 

szüleikkel. Népi mondókákkal, 

ölbeli játékokkal, hangszeres, 

bábos mesékkel szeretnénk a 

legkisebbeket megismertetni a 

könyvtári környezettel, bízva 

benne, hogy így nagyobb 

korukban is rendszeres látogatói 

lesznek a könyvtárnak. 

Résztvevők:  3x25 fő  

 

12. Sisi mint királyné és magánember 

Időpont: 2021.október 08. 

Helyszín: Bíró Mihály utcai könyvtár, 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7. 

Közreműködő: Kordásné Szász Melinda 

Programismertető: 

Kordásné Szász Melinda 

tartott előadást 

könyvtárunkban kerületünk 

névadójáról, Erzsébet 

királynéról, Sisiről.  

Megelevenedett általa Sisi 

alakja, korhű ruhában mesélt 

nekünk a királyné életéről. 

Nemcsak a sportban és a 

divatban járt elől, hanem 

verseket is írt. Sok mindent megtudhattunk 

a róla szóló legen dák igazságtartalmáról is.  

Az előadás után testközelből meg lehetett 

nézni a korabeli és kultikus tárgyakból álló 

gyűjteményt, akár kipróbálni a pávatollas 

legyezőt vagy a szép napernyőt. De olyan 

különlegességeket is megnézhettünk, mint a 

cipőgomboló vagy Ferenc József és Sisi 

portréjával díszített olló. 

Résztvevők: 22 fő 

 

     

   



23 

 

13. Könyvbarátok vetélkedőjének döntője 

Időpont:  2022.05.10.  

Helyszín:  Pesterzsébeti Könyvtár 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.  

Közreműködő:  Baár Tünde  

Programismertető:  

Az egész tanéven át tartó 

vetélkedőben két könyvet kell 

elolvasniuk a kisiskolásoknak. 

Mindkettőhöz készítünk 

feladatlapot. A kerület iskoláiból a 

legjobb összpontszámmal 

rendelkező diákok jönnek el 

hozzánk a végső megmérettetésre, 

három fős csapatokat alkotva. 7 

iskola 21 diákja vett részt a döntőn, 

tanáraik kíséretében. Idén a zsűri 

elnöke az egyik könyv szerzője, 

Baár Tünde volt.   

A verseny után Baár Tünde 

megosztott néhány műhelytitkot a 

gyerekekkel: kiről mintázta a 

könyve szereplőit, mi volt a 

legnehezebb a történet 

megírásában, mivel foglalkozik 

jelenleg. A gyerekek sok érdekes kérdést tettek fel neki, leginkább a 

sorozat legújabb részének romantikus szála keltette fel az 

érdeklődésüket.   

Résztvevők:  35 fő  

   

14. A repülés titkai – Légi balesetek pilótaszemmel 

Időpont: 2022. március 9.  

Helyszín: Sétáló utcai könyvtár 1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út 106. 

Közreműködő: Háy György pilóta 

Programismertető: 

Ismét egy izgalmas előadáson vehettek részt 

vendégeink.  Háy György pilóta, légi baleset 

kivizsgálótól hiteles információt kaptunk az 

elmúlt évtizedek légi baleseteiről. Előadónk 

fantasztikus tudása lenyűgözte a hallgatóságot.  

A képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált 

előadáson megismertünk több légi 

szerencsétlenség történetét és választ kaptunk arra 

is, hogy mi okozta valójában ezeket a tragédiákat.  

A rendezvény végén minden kérdésre 

valóban „első kézből” kaptuk a 

válaszokat a résztvevők nagy örömére.  

Résztvevők: 37 fő 
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M e g h í v ó 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk  

2022. március 9-én szerdán, 17 órától 

A repülés titkai - Légibalesetek pilótaszemmel című előadásra. 
Vendégünk lesz Háy György, volt maléves Boeing 737-es kapitány, baleseti kivizsgáló. 

Az előadáson néhány nevezetes légi szerencsétlenség gyakran krimibe illő felderítését 

követhetjük nyomon az adatok összegyűjtésétől a tragédiához vezető eseményláncolat 

rekonstruálásán keresztül egészen a hasonló baleseteket megelőzni hivatott változások 

bevezetéséig. 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráció és védettségi igazolvány szükséges 18 év 

feletti látogatóinknak!  

e-mail: fszek2101@fszek.hu 

tel: 06-1-2763-512 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. 

 

A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken található meg:  

https://fszek.hu/page/palyazatok 

 

Budapest, 2022. október 25. 

 

 

Kovácsné Koreny Ágnes    

főigazgató-helyettes 

pályázati felelős 

 

 

 

 

mailto:fszek2101@fszek.hu
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Képernyőkép a szakmai beszámoló Hungaricana oldalra történt feltöltéséről 
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