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I. Bevezetés 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az ország legnagyobb közkönyvtáraként a tanulás, az oktatás és a 

képzés, a kutatás és az innováció, valamint az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen 

háttérintézménye, információs bázisa. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdeményezéseivel 

kreativitásra, alkotásra, fejlődésre, együttműködésre ösztönöz. Jelentős szerepet vállal az olvasáskultúra 

és a könyvtárhasználat hagyományos és virtuális népszerűsítésében és fejlesztésében. A könyvtár 2014-

ben Informálni, integrálni, inspirálni címmel elkészítette a 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó 

Stratégiai Tervét. A 3i szlogenje markánsan kifejezi a FSZEK általános célkitűzéseit, s a XXI. század 

közkönyvtárainak fő funkcióit.  

A 3i mottó volt az a szál, amelyre felfűztük 2015. évi pályázatunk rendezvényeit is. Programjaink 

informáltak, a legszélesebb olvasói rétegekhez szóltak, s inspiráltak, továbbgondolkodásra, a látottak, 

hallottak, megismertek kreatív alkalmazására, újrahasznosítására ösztönöztek. 
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II. A rendezvények számokban 

 

A rendezvénysorozat keretében, 2015. szeptember 29. és 2016. április 30. között egy országos 

könyvtárszakmai konferencia és 71 rendezvény valósult meg a FSZEK tagkönyvtáraiban. 18 

programnak a Központi Könyvtár, 22 rendezvénynek az 1. régió, 10 programnak a 2. régió, míg 21 

eseménynek a 3. régió adott otthont. 

A programokon összesen 4.177 fő (gyerekek, családok, felnőttek) vett részt. A szakmai konferenciára 

180 szakember regisztrált.  

Legnagyobb érdeklődést kiváltó programjaink a következők voltak:  

 Központi Könyvtár:  

o Nagy családi hobbinap,  

o a könyves vasárnapi Hobó-koncert és Dalolka-duett koncert,  

o a Sárkányos Mesenap, illetve  

o Gryllus Vilmos koncertje 

 1. régió: 

o a könyves vasárnapi gyermekszínházi előadások 

o az író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

o Ugocsa utcai Könyvtár ketten írtuk pályázata 

 2. régió: 

o az újpesti könyvtár filmklubja Réz Andrással 

 3. régió: 

o a Pesterzsébeti Könyvtár gyerekeknek szóló környezetvédelmi rendezvénysorozata. 

 

III. Informálni. Integrálni. Inspirálni. Közkönyvtárak a XXI. században – szakmai 

konferencia 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2016. április 19-én szakmai konferenciát szervezett a FSZEK 

Központi Könyvtárában Informálni, integrálni, inspirálni - Közkönyvtárak a XXI. században címmel.  

A rendezvény fővédnöke Dr. Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára, védnöke Szalay-

Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-helyettese volt. 

A konferencia programjának szerkezetét a FSZEK 2014-2020 közötti időszakra készített stratégiai 

tervében megjelenő, a közkönyvtárak XXI. századi fő funkcióit leíró 3i szlogen határozta meg.  

A nagy érdeklődés mellett, mintegy 180 szakember részvételével lezajlott konferencia célja az volt, 

hogy  

 azonosítsa a jelen közkönyvtárainak működését meghatározó kihívásokat, trendeket;  

 segítse meghatározni a közkönyvtárak új funkcióit, s számba venni az azokból következő, a 

gyűjteményt, a szolgáltatásokat és a könyvtári tereket érintő következményeket;  

 bemutasson modellértékű hazai és külföldi projekteket, kezdeményezéseket;  

 erősítse a közkönyvtárak szakmai együttműködését, partnerkapcsolatait; valamint  
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 ráirányítsa a figyelmet a közkönyvtárak hagyományos kultúra- és értékközvetítő, valamint a 

szociális befogadás, a digitális írástudás, az élethosszig tartó tanulás megvalósításában, illetve a 

közösségépítésben játszott, játszható szerepére. 

A rendezvényen Budapest Fővárost Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, 

Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője, míg a szaktárcát Dr. Vígh 

Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője képviselte. 

A rendezvény megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap mellett Budapest Főváros Önkormányzata, a 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egylet és a Monguz Kft. Qulto platformja is támogatta. 

A konferencián a következő előadások hangzottak el: 

1. A rendezvény nyitó előadását Prof. Dr. Hámori József akadémikus tartotta a 

könyvtárak társadalomban betöltött szerepéről. 

2. Sörény Edina, az EMMI Kulturális Kapcsolatok Főosztályának könyvtári és 

fejlesztési szakreferense nemzetközi kitekintést adott a közkönyvtárakról. 

Előadásában szólt a közkönyvtárak funkciójáról, feladatrendszeréről, a 

közkönyvtárak működését meghatározó nemzetközi trendekről, könyvtári 

stratégiákról, a nemzetközi könyvtárszakmai szervezetek tevékenységéről. 

3. Haszonné Kiss Katalin, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári 

Egyletének elnöke előadásában a hazai közkönyvtári helyzetet térképezte fel. 

Szólt a közkönyvtárak legfontosabb funkcióiról, a kistelepülések könyvtári 

ellátásáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, a városi könyvtári ellátásról, az 

országos akciókról, s jó példákat mutatott be a közkönyvtárak helyi szintű kezdeményezésiből. 

4. Kovácsné Koreny Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár általános főigazgató-helyettese a FSZEK 

Informálni. Integrálni. Inspirálni című, a 2014-2020 közötti időszakra megalkotott Stratégiai Tervét 

mutatta be. Előadásában ismertette a stratégiai dokumentumot megalapozó vizsgálatokat és 

eredményeit, bemutatta a könyvtár küldetésnyilatkozatát, s néhány példán keresztül felvillantotta, 

hogyan jelennek meg a FSZEK tagkönyvtárainak mindennapi működésében a stratégiai terv egyes 

elemei, célkitűzései. 

5. A konferencia Integrálni című részében Dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa a könyvtár 

és közösség kapcsolatáról beszélt: először a multikulturalizmusról, a társadalmi tőke elméletekről 

és a könyvtáraknak a társadalmi tőke növelésében betöltött szerepéről mint elméleti háttérről szólt, 

majd horvátországi, romániai, norvégiai és hazai példákat mutatott be a könyvtáraknak a helyi 

társadalom életében betöltött szerepéről. 

6. Németberta Sándor, az Iskolakapun Kívüli Program szakreferense a Budapest Főváros 

Önkormányzata kezdeményezésére és támogatásával megvalósuló, az iskolakapun kívüli, 

könyvtári, nem formális és informális oktatási programokat ismertette. 

7. Dr. Dippold Péter, a FSZEK Központi Könyvtárának igazgatója a Központi Könyvtár 

közkönyvtárként, országos szakkönyvtárként és egyetemi könyvtárként való működésének 

sajátosságait mutatta be. 

8. Oros Sándor, a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársa könyvtár és 

közösség együttműködésének kistelepülési jellegzetességeiről szólt. Beszélt a könyvtárosok 

kistelepüléseken betöltött, a 3i-vel összecsengő szerepéről: a könyvtáros információs szakember 

(informál), a társadalom minden tagjához szól (integrál) és közösséget teremt, összefog, szervez 

(inspirál).  

9. A harmadik etap (inspirálni) első előadója Lévai Tamás építész, a TARKA Építészeti Stúdió 

vezetője volt, aki 2013-ben munkatársaival elnyerte a zsűri dicséretét az új Helsinki Central Library 
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nemzetközi tervpályázatára benyújtott munkájáért. Közösségi terek építészete című előadása 

központi témája az inverz építészeti gondolkodásmód és annak könyvtári alkalmazása volt.  

10. Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója Könyvtár – 

inspiráció – közösség címmel a városi könyvtár új projektjeiről, kezdeményezéseiről, speciális 

szolgáltatásairól, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt kínált játékairól, pályázatairól beszélt, 

kiemelve a könyvtár szerepét a település kulturális, közösségi életében. 

11. Dr. Horváth Katalin igazgató, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár képviseletében a 

könyvtári marketingről tartott előadását a kaposvári könyvtár új típusú marketingkommunikációs 

eszközeinek, ötleteinek bemutatásával színesítette. 

A konferencián elhangzott előadásokat elérhetővé tettük a FSZEK honlapján, a 

http://www.fszek.hu/?article_hid=32519 címen. Ugyanitt érhető el a rendezvényen készült 

fotóválogatás is. 

A konferencia alkalmából egységes arculati elemekkel ellátott konferenciacsomagot (logót, meghívót, 

jegyzettömböt, tollat, ceruzát, papírtáskát) készítettünk a résztvevőknek. Az elkészült szóróanyagokat a 

programsorozat keretében megvalósuló tagkönyvtári rendezvényeken is felhasználtuk reklám-

propaganda célokra. 

 

 

 

 

 

http://www.fszek.hu/?article_hid=32519
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Néhány idézet a konferenciát követő visszajelzésekből: 

„Nagyon örülök, hogy elmentem a tegnapi konferenciára. Számomra sok információval szolgált, és 

ezek inspirálnak, hogy a diákok számára hogyan tegyem vonzóvá a könyvtárat, hogy egyáltalán 

bejöjjenek (már eddig is javulás mutatkozik a tendenciában), illetve hogyan távozzanak 

gazdagabban.” (Egy iskolai könyvtáros) 

* 

„Nagyon tartalmas, érdekes előadásokat hallottunk.” „A konferencia remek volt, köszönjük szépen!” 

(Kisvárosi könyvtár munkatársai) 

* 

„Gratulálunk, nagyon tartalmasak, sokszínűek, inspirálóak  voltak az előadások. A szakmai töltekezés 

mellett igen jólesett a távoli kollégákkal való találkozás, beszélgetés is.” (Egy megyei könyvtár 

munkatársa) 

* 

Nagyon tartalmas előadásokat hallhattunk, örülök a konferencia sikerének és gratulálok.” (Egy 

egyetemi könyvtár nyugdíjba vonult vezetője) 
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* 

„Nagyon jó volt a 3i konferenciátok, remek szervezés, kitűnő design! Gratulálok!  Még így is, hogy 

hamarabb el kellett jönnöm, nagyon élveztem!” (Egy szakkönyvtár vezető munkatársa) 
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IV. A FSZEK Központi Könyvtárában megvalósult rendezvények 

 

1. Népmese napja 2015 

Időpont: 2015. szeptember 29. szombat 10.30 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Mezei Réka, Csák György 

Programismertető: 

Benedek Elek születésnapját idén is megünnepelve megtartottuk a népmese 

napját. A program címe Faguriga játszóház volt, melynek keretében a gyerekek 

népmeséket hallgattak, majd közösen eljátszották őket, és népdalokat énekeltek. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség 

(jogcímmel): 
20.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

2. Nagy Családi Hobbinap 

Időpont: 2015. október 10. szombat 10.00 – 16.00 

Helyszín: Központi Könyvtár 

Közreműködő: 

Pánghy Gáspár, Papp Éva, Czauner Péter, Farkas Zsuzsa, Messzelátó 

Egyesület 

Kovács Csaba, Juhász László 

Programismertető: 

A Családi Nap délelőttje során a Messzelátó Egyesület újrahasznosított, illetve 

természetes anyagokból kézzel készített környezeti érzékenyítő játékokkal 

fogadta az érkezőket az Átriumban, amivel a zöldségek szezonalitásáról, 

csomagolásáról, vitamintartalmáról lehet megtudni többet játék közben. A 

Puskapor és karamella című előadás során különleges illatokkal és azok néhol 

meghökkentő összetevőivel, az illatok felépítésével és hatásaival 

ismerkedhettek meg az érdeklődők. A jobb agyféltekés rajz technikáját 

bemutató foglalkozáson egészen fiatalok és bátor idősebbek is kipróbálhatták 

magukat. A délután során elsőként egy különleges fotográfiai eljárással, a 

szolárgáfiával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A szellemi izgalmak után 

a testre is fordítottunk egy kis figyelmet, a sok helyen már divatot teremtett 

office jóga gyakorlataival Farkas Zsuzsi jógaoktató az ülőmunkát végző 

felnőtteket és az iskolapadban hosszú órákat görnyedő diákokat egyaránt 

felfrissítette. A délután további részében Juhász László mesepszichológus 

ismertette meg az érdeklődő közönséget a varázsmesék sajátosságaival, a 

mesék mindennapos hasznával. Családi napunkat egy sokakat megnyugtató 

tevékenységgel, a kertészkedéssel zártuk. Czauner Péter kertészmérnök 

szakértő tanácsaival segítette a kertet és a szobanövényeket felkészíteni a téli 

időszakra, és válaszolt a kérdésekre. 

Résztvevők: 150 fő 

Költség 

(jogcímmel): 

Messzelátó Egyesület 20.000.-Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján)  

Pen-Alpha Kft. 10.000.-Ft. (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján)  

CL Szolgáltató Bt. 10.000 + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján)  

Pánhy Gáspár e.v. 25.000.-Ft. (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján)  

Farkas Zsuzsa Katalin e.v. 5.000.-Ft. (számlás tiszteletdíj, vállalkozói 

szerződés alapján)  
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3. Tánc-Lánc : „Érik a szőlő” 

Időpont:  2015. október 10. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  

Játékos Tánc-Lánc foglalkozást tartottunk a szüreti hagyományok jegyében. Ezen 

a délelőttön zenés-táncos programok, versek, kézműves foglalkozás (festés, 

gyümölcs nyomatok készítése, nyomdázás) várta a családokat a Sárkányos 

Gyerekkönyvtárban. 

Résztvevők:  39 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
10.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

4. Könyves Vasárnapi koncert 

Időpont: 2015. október 11. Könyves Vasárnap 16 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár 

Közreműködő: Földes László Hobó 

Programismertető: 

Ebben az évben a Könyves Vasárnap keretében Földes László Hobó volt a 

vendégünk Tudod, hogy nincs bocsánat… című József Attila műsorával. 

A nagy ismertségnek és népszerűségnek örvendő előadó egyik legnépszerűbb 

műsorát ez alkalommal is rendkívüli érdeklődés övezte. Hobót régóta 

foglalkoztatja József Attila költészete – már első koncertjein is előadta a költő 

megzenésített verseit, és nagyon fontosnak tartja, hogy az előadást, és rajta 

keresztül József Attila költészetét minél több emberhez juttassa el 

Magyarországon és a környező magyarlakta településeken. 

Résztvevők: 300 fő 

Költség 

(jogcímmel): 
250.000 Ft +ÁFA (számlás tiszteletdíj vállalkozási szerződés alapján) 

 

5. Dalolka-Duett koncert 

Időpont:  2015. október 11. Könyves Vasárnap 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Kárász Eszter, Molnár György  

Programismertető:  

A zenés mese-erdő közepébe hívtuk a gyerekeket és gyerek-lelkű felnőtteket. A 

történetek megelevenedtek a zene, bábok, és persze a gyerekek segítségével. A 

hangszerekkel is megismerkedhettek, kipróbálhatták az érdeklődők. Őszi –téli 

gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített versei hangzottak el, és a 

végén közös muzsikálással, énekléssel zárult a koncert. 

Résztvevők:  107 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
20.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  
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6. Tánc-Lánc: Őszbúcsúztató 

Időpont:  2015. november 7. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  

Együtt búcsúztattuk az őszt egy vidámsággal teli családi délelőttön. Őszi versek, 

szüreti énekek hangzottak el és Vivaldi Ősz című zenéjére táncoltunk. A 

kézműves foglalkozás keretében falevél lenyomatokat  készítettek a gyerekek. 

Résztvevők:  42 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
10.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

7. Tánc-Lánc: Levél a Mikulásnak 

Időpont:  2015. december 5. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  

Játékos Tánc-Lánc foglalkozás a Mikulásra várva. Zenés-táncos mozdulatok. 

Mikulásváró versek, dalok. A kézműves foglalkozás során a gyerekek hópihéket 

és képeslapokat készítettek, írtak a Mikulásnak. Végül mindenki apró ajándékkal 

távozhatott 

Résztvevők:  45 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
10.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

8. Tánc-Lánc: Farsang 

Időpont:  2016. február 13. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  

Igazi farsangi mulatsággal vártuk a gyerekeket. Tréfás versikék, farsangi dalok, 

tánclépések. Pattogatott kukorica evés a zsinórról, átbújás az ugrókötél alatt; 

számos vicces feladatot teljesítettek a gyerekek. Előzetesen jeleztük, hogy 

jöhetnek jelmezben és a résztvevők többsége be is öltözött. 

Résztvevők:  44 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
10.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  
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9. Dalolka duett koncert 

Időpont:  2016. március 5. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Kárász Eszter, Molnár György 

Programismertető:  

A zenés mese-erdő közepébe hívtuk a gyereket és a gyerek-lelkű felnőttet. A 

történetek megelevenedtek a zene, bábok, és persze a gyerekek segítségével. A 

hangszerekkel is megismerkedhettek, kipróbálhatták az érdeklődők. Tavaszi 

gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített versei hangzottak el, és a 

végén egy közös muzsikálással, énekléssel zárult a koncert. 

Résztvevők:  79 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
20.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

10. Tánc-Lánc : Tavaszvárás 

Időpont:  2016. március 12. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  

Zenés-verses-táncos tavaszvárás, télűzés kendőkkel, mozdulatokkal, énekkel, 

játékokkal. A kézműves foglalkozás során különböző hangszereket készítettek a 

gyerekek. 

Résztvevők:  33 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
10.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

11. Játsszunk Shakespeare-t! 1. rész 

Időpont:  2016. április 16. szombat 11 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Kaszás Veronika  

Programismertető:  

Drámapedagógiai játszóház minden korosztály számára, ahol William 

Shakespeare leghíresebb történeteit játszották el a gyerekek, a szülőkkel 

közösen. Rómeó és Júlia történetét kardvívásos csetepatékkal, reneszánsz bállal, 

kötélhágcsón való feljutással adták elő a szereplők. 

Résztvevők:  19 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
30.000Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  
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12. Zenéről – másképp /  

J. Győri László vendége Keresztes Tamás színművész és Háy János író voltak 

Időpont: 
2016. április 20. 18 óra 

2016. április 26. 18 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény. 

Közreműködő: 
1. est: Keresztes Tamás, J. Győri László 

2. est: Háy János, J. Győri László 

Programismertető: 

A Zenei gyűjtemény 2015 tavaszán indította el a  Zenéről – másképp című 

sorozatát azzal a céllal, hogy olyan rangos művészeket mutasson be, akik nem 

csupán saját területük elismert személyiségei, hanem közös vonásuk a zenéhez 

fűződő különleges kapcsolatuk. A rendezvényeken a vendégek a saját zenei 

világukon kalauzolták végig az érdeklőket, melyekhez az illusztrációt a 

könyvtár hangfelvételei mellett a művészek saját maguk által komponált és 

előadott művei adták. A 2016 tavaszán vendég volt Keresztes Tamás 

színművész, autodidakta zenész és zeneszerző. Pályáján keresztül 

megismerhették az érdeklődők, hogy a kezdetben csak hobbiként űzött zenélés 

miként válhat a későbbiekben a munka részévé. Az est folyamán bepillantást 

nyerhettünk Keresztes Tamás műhelytitkaiba. Mesélt arról az alkotói 

folyamatról, hogyan készül a színházi produkcióhoz a kísérőzene. A közönség 

körében nagy elismerést aratott a művész, amikor saját szerzeményei közül 

néhányat előadott zongorán. Sorozatunk következő részében Háy Jánossal 

beszélgetett J. Győri László. Ő is tanár nélkül tanult zenélni majd együttest 

alapított. Jelenleg is gyakran vesz részt zenés esteken zenésztársával, Beck 

Zoltánnal. A hallgatóság legnagyobb örömére rögtönzött népdalelemzés órát 

tartott Háy János, ami helyenként új és nagyon szórakoztató megvilágításba 

helyezte a mindenki által jól ismert dalokat.  

Résztvevők: 
1. est: 60 fő 

2. est: 70 fő 

Költség 

(jogcímmel): 

1. est:  

40.000 Ft+ÁFA - Keresztes Tamás (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján) 

30 000 Ft+ÁFA  – J. Győri László (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján) 

2. est: 40 000 Ft+ÁFA  – Háy János (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján) 

30 000 Ft+ÁFA  – J. Győri László (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés 

alapján) 

 

13. Pettson és a nyár 

Időpont:  2016. április 21. péntek 10 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Mátyás Zoltán  

Programismertető:  

Pettson is készül a nyárra. Két történetet dolgozott fel az előadó: az egyikben 

horgászni indulnak a gyerekek, a másikban tábort vernek a kertben. Svéd ételek és 

receptek is szóba kerültek. A program végén egy totót töltöttek ki közösen, és a jó 

válaszokért jutalmat is kaptak a résztvevők. 

Résztvevők:  33 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
25.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  
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14. Sárkányos Mesenap 

Időpont:  2016. április 23. szombat 10.45 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  
Societas Draconistrarum lovagjai és udvarhölgyei, Mátyás Zoltán, BRAN 

együttes, Harsányi Ildikó 

Programismertető:  

Az egész napos családi rendezvény vezérfonala a lovagkor és a magyar mesevilág 

ötvözése, nem véletlenül tartja a gyerekkönyvtár a Szent György naphoz 

legközelebb eső szombaton. Ezen a napon jelmezes szereplőkkel, Meseország 

királyával és udvartartásával találkozhattak a gyerekek. Délelőtt a Nap, a Hold és 

a Csillagok elrablása című meséhez kapcsolódóan próbákat kellett kiállniuk, 

Harsányi Ildikó vezetésével. Kézműves foglalkozáson koronát és lovagi sisakot 

készíthettek. Hirtelen felbukkant Hübele Balázs, aki a színek birodalmába vitte el 

a résztvevőket. Délután a BRAN együttes tündérzenés koncertje után középkori 

lovagi bemutató, az apród- és udvarhölgyképző foglalkozása-előadása 

következett. Táncbemutató és bajvívás, majd a lovagi próbák teljesítése után 

Meseország királya ünnepélyes keretek között udvarába fogadta a jelentkezőket. 

A program végén díszes oklevelet és ajándékot kaptak a gyerekek. 

Résztvevők:  145 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
165.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

15. Játsszunk Shakespeare-t! 2. rész 

Időpont:  2016. április 26. kedd 10 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Kaszás Veronika  

Programismertető:  

Drámapedagógiai játszóház minden korosztály számára, ahol William 

Shakespeare leghíresebb történeteit játszották el a gyerekek, a tanárokkal, 

szülőkkel közösen. A Szentivánéji álom történetébe teljesen beleélték magukat és 

lelkesen adták elő az résztvevők. 

Résztvevők:  21 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
30.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

16. Tánc-Lánc : Bolondos április 

Időpont:  2016. április 27. szerda  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Harsányi Ildikó  

Programismertető:  Áprilisi versek, dalok, táncos foglalkozás gyerekeknek.  

Résztvevők:  20 fő  

Költség (jogcímmel):  20.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  
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17. Égi virágpor: Gryllus Vilmos koncert 

Időpont:  2016. április 28. csütörtök 17.00 óra  

Helyszín:  Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  Gryllus Vilmos 

Programismertető:  

Nemes Nagy Ágnes,  Kányádi Sándor, József Attila, Tamkó Sirató Károly és más 

költők verseit hallhattuk többek közt megzenésítve. Vilmos a saját dalait is 

játszotta a Biciklizős és Maszkabál című lemezeiről. A tavaszról, megújulásról, 

májusról, a természet újjászületéséről fantasztikus koncertet hallhattunk. 

Résztvevők:  139 fő  

Költség (jogcímmel):  70.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

18. Családi délelőtt: Oláh Kálmán és családja 

Időpont: 2016. április 30. 11 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény. 

Közreműködő: 
Oláh Kálmán, Oláhné Kovács Anna, Oláh Krisztián,  

ifj. Oláh Kálmán, Fenyő Gábor 

Programismertető: 

Rendhagyó anyák napi program keretében a családi délelőttön Oláh Kálmán 

zongoraművészt, feleségét, aki maga is zenetanár és zenei pályára készülő fiait 

láttuk vendégül. A rendezvény egyszerre volt felemelő és megható beszélgetés a 

család megtartó erejéről, egymás segítéséről és a sok lemondásról a siker 

érdekében illetve koncert. Oláh Kálmán szóló zongoradarabja után igazi családi 

örömzenének lehetett részese a közönség.  

Résztvevők: 80 fő 

Költség 

(jogcímmel): 

70.000 Ft – Oláh Kálmán 

20 000 Ft – Fenyő Gábor 

(számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

Központi Könyvtár programjainak képdokumentációja 
 

  

Gryllus Vilmos koncert 
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Holnemvolt koncert Kárász Eszter koncert 

  

Népmese napja 2015. szeptember 29. Sárkányos mesenap 

 

 

 

Tánc-Lánc program Messzelátó Egyesület 

 

  
Jóga a könyvtárban Szolárgráfia 
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Puskapor és karamella Jobb agyféltekés rajzolás 

 

  

Földes László Hobo koncertje 
 

  
Keresztes Tamás J. Győri László 

 

 

 

Háy János Háy János és J.Győri László 



16 

 

 

 

Oláh Kálmán Oláh Kálmán és családja 

 

 

V. Az 1. régióban megvalósult rendezvények 

 

1. Meggyógyulhatsz! 

Időpont: 2015. október 6. kedd 17 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár, XXII. Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Dr. Antal Péter Miklós orvos, a Szent Lukács Általános Orvosi és 

Természetgyógyászati Rendelő alapítója 

Programismertető: Dr. Antal Péter Miklós előadásában bemutatta azokat a módszereket, 

amelyek segítségével mi magunk is megelőzhetjük a betegségek 

kialakulását, ill. gyógyíthatjuk magunkat. Az alábbi témaköröket vázolta 

fel a szakember: Mi az egészség? Az egészség egyenlő-e 

tünetmentességgel? Önbecsapás-e azt gondolnom, hogy 

meggyógyulhatok? Hogyan váljak én magam az egészségem forrásává? 

Van-e teremtő ereje a gondolatoknak? Hogyan tudom ezt letesztelni? Az 

Egyesült Államokban daganatos betegeknek jegyzett kiegészítő kezelés. 

Az előadás végén lehetőség nyílt az egyéni kérdések megbeszélésére. A 

témához kapcsolódóan kiállítottuk az elmúlt évek ismeretterjesztő 

könyveit, melyeket szívesen tanulmányoztak látogatóink, többen 

kölcsönöztek is. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

2. Találkozás Dragomán Györggyel 

Időpont: 2015. október 6. kedd 18 óra 

Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár III. Fő tér 5. 

Közreműködő: Dragomán György író 

Programismertető: Az Októberi Könyvtári Napok keretén belül könyvtárunk vendége 

Dragomán György volt. Egy kötetlen beszélgetés keretében sok mindent 

megtudhatott a közönség az írói műhelytitkokról, valamint a műfordítás 

mikéntjéről is.  Az este folyamán abban a szerencsében volt részük az itt 

lévőknek, hogy az író most megjelenő új novelláskötetéből is kaphattak 

ízelítőt a szerző előadásában. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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3. Mesterségünk címere 

Időpont: 2015. október 6. kedd 17 óra 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár, XXII. Nagytétényi út 243. 

Közreműködő: Asztalos Ferenc népi hangszerkészítő 

Programismertető: Asztalos Ferenc a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb hangkeltő 

eszközökkel kezdte a bemutatót, kanállal, fakanállal, fésűvel, és a saját 

testünkkel, kezünkkel, lábunkkal adtunk ki hangokat. Megtudtuk, mi az 

a népdalból ismert recefice, és hogyan szól, megismerkedtünk még a 

nádsíppal, diósíppal, diómuzsikával, tilinkóval, pánsíppal, a doromb 

fából készült változatával, a brúgattyúval, a béka és a tyúk hangját utánzó 

eszközzel, a kecskekörömből készült csörgővel. Mindezt sok játékkal és 

nevetéssel, Asztalos Ferenc pánsípjátékát három gyerek kísérte 

különböző ritmushangszeren, a kérdésekre helyes választ adó gyerekek 

pedig egy kis hangszert kaptak ajándékba. A bemutató kézműves 

foglalkozással zárult: a gyerekek tutorát készíthettek. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

4. Ketten írtuk! Meseíró- és rajzpályázat eredményhirdetése 

Időpont: 2015. október 7. szerda 17 óra 

Helyszín: Ugocsa utcai könyvtár, XII. Ugocsa u. 10. 

Közreműködő: Nógrádi Gergely író 

Programismertető: 2015. október 7-én került sor a 12. alkalommal meghirdetett - 2004 óta 

töretlen lelkesedéssel szervezett - Ketten írtuk pályázat 

eredményhirdetésére. A program vendége volt Nógrádi Gergely író, 

akihez - Az a szép, az a szép című meséjéhez - szerzőtársul szegődhettek 

a hegyvidéki gyerekek, vagy éppen illusztrálhatták a történetet. Nógrádi 

Gergely olyan neves alkotóktól vette át a stafétát, mint Varró Dániel, 

Darvasi László, Boldizsár Ildikó, Békés Pál, Lackfi János, Tóth 

Krisztina, Berg Judit, Finy Petra, Bosnyák Viktória, Balázs Ágnes.  A 

2016-os pályázatra várhatóan Turbuly Lilla író lesz felkért 

közreműködőnk. A pályázók száma 202 fő (14 év alatti), ennek harmada 

meseíró, a többi illusztráló. A nyertes alkotásokat egy hónapig a 

könyvtár látogatói is megtekinthették egy kiállítás keretében. 

Résztvevők: 153 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

5. Zenebölcsi 

Időpont: 2015. október 8. csütörtök 10 óra 

Helyszín: Békásmegyeri Könyvtár, III. Füst Milán u. 26.  

Közreműködő: Tengelice Zenebölcsi 

Programismertető: A kicsinyeknek szóló zenés foglalkozások, a ringatós, ölbeli játékokkal 

gazdagított közösségi élmények nagy népszerűségnek örvendenek 

napjainkban. A kendőket, bábokat, ritmushangszereket segítségül hívó 

Tengelice Zenebölcsi célkitűzése, hogy az együttes élmény során a 

babák és a mamák közötti kapcsolatot elmélyítse sok-sok zenével, 

énekkel, mozgással. A rendezvény nagyon kellemes hangulatban telt, 

több család a program nyomán rendszeres látogatója lett 

könyvtárunknak. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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6. Ringató zenei foglalkozás 

Időpont: 2015. október 8. csütörtök 10 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár, XXII. Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Bauerné Tóth Katalin  

Programismertető: Fontosnak tartjuk, hogy minél korábban kialakuljon a kisgyerekek 

könyvtári kötődése, a családok számára természetes legyen, hogy a 

legkisebbeket is elhozzák a könyvtárba. A folyamatos látogatások 

kapcsán kialakul a könyvtárhasználat, természetes lesz a könyvek 

szeretete és a könyvek iránti igény. Ezért is szerveztük meg korábban a 

Könyvtári Baba-mama klubot. A klub életét színesíti a Ringató 

foglalkozás, mely dalokra, mondókákra, mozgásra és ölbeli játékokra 

épülő, oldott hangulatú közös éneklés. A foglalkozásokat a galérián 

tartottuk, ideális helyszín a nagyszőnyeg a pár hónapos babáknak is. A 

gyerekkönyvtárban könyvajánlóval, újdonságok ajánlásával is 

készültünk, többen kölcsönöztek a korosztálynak megfelelő könyveket 

és egyéb (diafilm) dokumentumot. 

Résztvevők: 56 fő 

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

7. Hófehér és Rózsapiros 

Időpont: 2015. október 8. csütörtök 14:30 óra 

Helyszín: Boráros téri könyvtár, IX. Boráros tér 2.  

Közreműködő: Batyu Színház 

Programismertető: Kedves mesét láthattak a megjelent szülők és gyerekek. Az előadás 

kombinálta a zene, a bábok és az élő szereplős előadás lehetőségeit. A 

gyerekeknek nagy élmény volt a mese aktív szereplőiként egy-egy állat 

bőrébe bújni, vagy akár megszemélyesíteni természeti jelenségeket. A 

gyakran alkalmazott, jelmezekkel kiegészített szerepjátékban szinte 

minden gyerek részt vett, és játékuk tovább-lendítette, egyéni 

megoldásokkal egészítette ki a mese történetét.   

Az előadás végén a kis közönség tagjai megfoghatták a bábokat, és akik 

még nem szerepeltek, felpróbálhatták a jelmezeket. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

8. Egészséges életmód Norbival 

Időpont: 2015. október 8. csütörtök 17 óra 

Helyszín: Ugocsa utcai könyvtár, XII. Ugocsa u. 10. 

Közreműködő: Schobert Norbert 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok tematikájához illeszkedve 2015. október 

8-án életmód előadásra került sor a könyvtárban. Schobert Norbert 

példák sokaságával mutatta be, hogy odafigyeléssel, helyes 

táplálkozással és rendszeres mozgással preventív módon csökkenthetők 

a „civilizációs betegségek” kockázatai. A másfél órás előadás végén 

számos kérdésre válaszolt, majd lehetőség volt dedikálásra is. 

Résztvevők: 54 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozási szerződés alapján) 
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9. Fürgén, lendületesen – korhatár nélkül! 

Időpont: 2015. október 10. szombat 15 óra 

Helyszín: Török utcai könyvtár, II. Török u. 7-9.   

Közreműködő: Dr. Szabó Csilla reumatológus 

Programismertető: Fantasztikusan élvezetes programban részesültek azok, akik fölkeresték 

könyvtárunkat 2015. október 10-én délután, hogy meghallgassák Dr. 

Szabó Csilla reumatológus előadását a mozgásszervi betegségekről és 

megelőzésükről. Kivetítőn kaptunk egy kis anatómiai előadást, majd 

megtanultuk és gyakoroltuk közös tornával a helyes tartást, ülést, fekvést, 

állást. Beszélgettünk az egészséges testtartást elősegítő eszközökről, 

betegségek esetén a megfelelő gyógyszerekről. Nagy hangsúlyt kapott a 

megelőzés, a helyes táplálkozás, a vitaminok és a mozgás szerepe. Az 

előadás után mindenki konkrét problémájáról konzultálhatott a 

doktornővel. Összeállítottunk egy könyvajánlót a témához kapcsolódó 

könyvekből, melyekből kölcsönözhettek is az érdeklődők. 

Résztvevők: 20 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

10. Az elgurult varázstallér 

Időpont: 2015. október 10. szombat 10 óra 

Helyszín: Békásmegyeri Könyvtár, III. Füst Milán u. 26.  

Közreműködő: Szeleburdi Meseszínház 

Programismertető: A népmesés elemekkel gazdagított produkció látogatói sok izgalmas 

kaland részesei lehettek. A meseszövés mellett az esztétikus díszletek, a 

sok mozgás és zene is elvarázsolta a hallgatóságot. A Szeleburdi 

Meseszínház vidám, interaktív előadása remek élményt jelentett minden 

korosztály számára. 

Résztvevők: 70 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

11. Eszter-lánc Mesezenekar 

Időpont: 2015. október 10. szombat 15 óra 

Helyszín: Börzsöny utcai könyvtár, IX. Börzsöny u. 13.   

Közreműködő: Eszter-lánc Mesezenekar 

Programismertető: 2015. október 10-én az Eszter-lánc mesezenekar 3 tagja volt a vendégünk. 

Gyerekdalokat, népdalokat, kortárs költők megzenésített verseit adták elő. 

A mese-koncert egyaránt szólt gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek. 

Nagyon népszerű volt a gyerekek körében Varró Dániel Nem, nem, hanem 

című műve, melyet a zenekar a gyerekekkel közösen adott elő. Több 

hangszert is megszólaltattak, pl. gitár, hegedű, síp. A közönség többször is 

tapsolta a ritmust egy-egy zeneszámnál. Kárász Eszter játékosan bevonta 

a gyerekeket az előadásba. Zárásként a közönség az ismert Pál, Kata, Péter 

című dalt közösen énekelte a zenekarral.  

Résztvevők: 75 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 



20 

 

12. Napnyugtától napkeltéig: mesés világutazás 

Időpont: 2015. október 10. szombat 10 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár, XXII. Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Aranyalma Páros zenekar 

Programismertető: "Elindul a legény s megy hetedhét határon, megy-megy jó messzire, mert 

akkoriban még nem volt annyi bolond, mint a mai világban!" Az ismert 

Kis ködmön népmesénk főhőse ezúttal hosszabb útra indul, bejárt 

ismeretlent, messzi földeket, távoli tájakat. Az Aranyalma Páros zenészei 

több mint negyven féle hangszert mutattak a világ minden tájáról. Az 

előadás egy mesével indult, majd a műsor második felében különféle 

dalokat játszott a páros férfi tagja, miközben a többiek Gebri Bernadett 

vezetésével táncra perdültek és a gyerekkönyvtárat körbetáncolták. A 

program végén a hangszerek közvetlen megismerése következett, a 

gyerekek legnagyobb örömére. Bárki kipróbálhatta a tibeti dobot, a 

kecskebőr dudát, a török sazt vagy akár a népszerű dorombot, a zenészek 

segítségével. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

13. Mátyás király rózsát nyíló ostornyele 

Időpont: 2015. október 11. vasárnap 11 óra 

Helyszín: Ugocsa utcai könyvtár, XII. Ugocsa u. 10. 

Közreműködő: Keresztes Nagy Árpád 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok alkalmából Könyves Vasárnap szervezett 

programon hagyományosan a családoké a főszerep. Idén Keresztes Nagy 

Árpád hagyományőrző műsorát tekinthették meg az érdeklődők, Mátyás 

király rózsát nyíló ostornyele címmel. A bábtáncoltató, hangszersimogató 

program nagy sikert aratott a látogatók körében. 

Résztvevők: 115 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, megbízási szerződés alapján) 

 

14. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 

Időpont: 2015. október 11. vasárnap 10 óra 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár, XI. Etele út 55. 

Közreműködő: Szeleburdi Meseszínház  

Programismertető: Könyves Vasárnapon a Szeleburdi Meseszínház: Nyakigláb, Csupaháj, 

Málészáj című meseelőadását láthatták a könyvtárba látogatók.  

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élményt nyújtott a vidám, 

népmesei elemekkel gazdagított interaktív előadás. A történeten túl, a 

díszletek, a sok zene és a sok mozgás, egyaránt elvarázsolta a közönséget.   

Az előadás után többen kikölcsönözték a mesét könyvben és diafilmen is. 

Résztvevők: 107 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, megbízási szerződés alapján) 
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15. A 30 éves Aggteleki Nemzeti Park értékei 

Időpont: 2015. október 13. kedd 17 óra 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár, XXII. Nagytétényi út 283. 

Közreműködő: Aggteleki Nemzeti Park 

Programismertető: A vetítőképes ismertető után kész játszóházzá alakult a könyvtár: a 

földszinten külön-külön helyen volt felismerős játék, mikroszkópos 

vizsgálat, szalamandrás kitűző készítés, puzzle, a galérián satírozás és 

varázsdoboz várta a gyerekeket. Csoportokat alakítva járták be a 

különböző játéktereket, és nagyon élvezték a változatos feladványokat. 

Résztvevők: 29 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

16. A rettegő fogorvos 

Időpont: 2015. október 15. csütörtök 10 óra 

Helyszín: Márai Sándor Könyvtár, I. Krisztina krt. 87-91. 

Közreműködő: Vig Balázs 

Programismertető: 2015. október 15-én a Márai Sándor Könyvtár vendége volt Vig Balázs 

író, több nagysikerű gyerekkönyv szerzője, akit „A rettegő fogorvos” című 

mesekönyvének bemutatására kértünk fel. A rendkívül hangulatos, 

gyerekek, pedagógusok és könyvtárosok bevonásával színesített 

könyvbemutatón a hallgatóság nagy érdeklődéssel vett részt. A 

gyerekközönség 6-7 éves (1. osztályos) tanulókból tevődött össze. 

A program végén Vig Balázs minden gyereknek adott 1-1 könyvborítós 

szórólapot, amit külön-külön dedikált a résztvevőknek. 

Résztvevők: 63 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

17. A Duna-Dráva Nemzeti Park értékei 

Időpont: 2015. november 12. csütörtök 17 óra 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár, XXII. Nagytétényi út 283. 

Közreműködő: Duna-Dráva Nemzeti Park  

Programismertető: A Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa nemcsak képekkel illusztrálta 

előadását, hanem egy negyedórás filmet is vetített a folyók életéről, 

működéséről, élővilágáról. Ezután különféle kirakodó játékok, puzzle 

segítségével egészíthették ki a gyerekek a Duna-Dráva vidékről szerzett 

ismereteket. Végül megtanultuk, mit vigyünk magunkkal túrára és miért, 

valamint mit fölösleges vagy nem is szabad vinni, ha kirándulni megyünk. 

Résztvevők: 29 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

18. A Bükki Nemzeti Park értékei 

Időpont: 2015. december 8. kedd 17 óra 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár, XXII. Nagytétényi út 283. 

Közreműködő: Bükki Nemzeti Park  

Programismertető: A Bükki Nemzeti Park értékeivel ismerkedhettünk a magyarországi 

nemzeti parkokat bemutató sorozat keretében. Az érdekes, gyönyörű 

képekkel illusztrált előadás után változatos játékok következtek: 

terméskereső feladatlap, békamentés, madaras memóriajáték. 

Résztvevők: 28 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft  (számlás tiszteletdíj, megbízási szerződés alapján) 
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19. Olvass velünk! Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával 

Időpont: 2016. március 21. hétfő 14 óra 

Helyszín: Karinthy Frigyes Könyvtár, XI. Karinthy Frigyes út 11.  

Közreműködő: Bosnyák Viktória 

Programismertető: 2016.03.21-én a több hónapon keresztül tartó „Olvass velünk!” pályázat 

díjkiosztó ünnepségén vendégünk volt Bosnyák Viktória.  A XI. kerület 

általános iskoláinak meghirdetett vetélkedő sorozaton az írónő művei 

kellett feldolgozniuk a gyerekeknek. 40 csapat jelentkezett, ebből 20 került 

a döntőbe, akik mind- közel százan - ott lehettek az ünnepségen.  Bosnyák 

Viktória adta át a helyezetteknek a jól megérdemelt jutalmakat és utána 

mesélt, vetített a gyerekeknek. Többek közölt beszélt műveinek a 

keletkezéséről, családjáról, terveiről és a közeljövőben megjelenő új 

könyvéről is. A gyerekek nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták 

előadását. A találkozó végén dedikálta könyveit. 

Résztvevők: 100 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

20. Gyógyító jóga  Kíméletes jógapozíciók és légző gyakorlatok a fájdalommentes életért! 

Időpont: 2016. március 30. szerda 17:30 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár, XXII. Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Keszi Ildikó jógaoktató 

Programismertető:  Keszi Ildikó előadásában röviden bemutatta a jóga filozófiát és a jógát, 

mint mozgásformát. A vállalkozó szellemű érdeklődők kíméletes 

jógapozíciókat és légző gyakorlatokat is végezhettek, és 

megtapasztalhatták, hogy pár perces gyakorlatsor után is mennyivel 

nyugodtabbak és energetikusabbak lehetnek. Az előadás végén lehetőség 

nyílt az egyéni kérdések megbeszélésére. A témához kapcsolódóan 

könyvkiállítást szerveztünk. 

Résztvevők: 28 fő 

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

21. Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal 

Időpont: 2016. április 6. szerda 17:30 óra 

Helyszín: Karinthy Frigyes Könyvtár, XI. Karinthy Frigyes út 11.  

Közreműködő: Nyáry Krisztián 

Programismertető: A Karinthy Irodalmi Estek keretében vendégünk volt Nyáry Krisztián 

író. Beszélgetőtársa Kalmár Balázs magyar irodalom szakos egyetemi 

hallgató, könyvtárunk lelkes tagja. Rendezvényünket nagy érdeklődés 

övezte. Nyáry Krisztián mesélt életéről, munkásságáról, hogyan jutott el 

a Facebook oldalain közzétett írásoktól könyveinek megjelenéséig. Szó 

esett a Magvető kiadóról is, aminek jelenleg az igazgatója.  A beszélgetés 

vége felé a közönség tette fel kérdései és az író dedikálta műveit. 

Résztvevők: 45 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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22. Étrenddel az egészségért 

Időpont: 2016. április 14. csütörtök 17 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár, XXII. Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Dr. Antal Péter Miklós orvos, a Szent Lukács Általános Orvosi és 

Természetgyógyászati Rendelő alapítója 

Programismertető: Dr. Antal Péter Miklós előadásában az alábbi témákat vázolta fel: 

Étrenddel az egészségért – nem a divathullámokról beszélt és nem is 

fogyókúrás tanácsot adott, hanem megpróbált rávilágítani arra, hogy mi 

mindent lehet elérni egy helyesen megválasztott, egyénre és panaszra 

szabott táplálkozási szokással. Vajon a korábban javasolt diéták miért 

nem működtek? Kell-e, jó-e 10-20 féle összetevőt elhagyni? Mennyire 

pontosan kell tartani a diétát? Az előadás végén lehetőség nyílt az egyéni 

kérdések megbeszélésére. A témához kapcsolódóan kiállítottuk az elmúlt 

évek ismeretterjesztő könyveit, melyeket szívesen tanulmányoztak 

látogatóink, többen kölcsönöztek is. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

Az 1. sz. régió programjainak képdokumentációja 

 

 
Víg Balázs a Márai Sándor Könyvtárban 

 

 

 

A Bükki Nemzeti Park a XXII/2. Nagytétényi Könyvtárban 
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Dr. Szabó Csilla a Török utcai Könyvtárban Tengelice Zenebölcsi a Békásmegyeri 

Könyvtárban 

 

Szeleburdi Meseszínház a Békásmegyeri Könyvtárban 

 

Nefelejcs Bábszínház a Békásmegyeri Könyvtárban 
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Dragomán György a Krúdy Gyula Könyvtárban 

 

Eszter-lánc Mesezenekar a Börzsöny utcai könyvtárban 

 

Batyu Színház a Boráros téri könyvtárban 



26 

 

 

Szeleburdi Meseszínház a XI/5. Kelenföldi Könyvtárban 

 

Nyáry Krisztián a Karinthy Frigyes Könyvtárban 

 

Bosnyák Viktória a Karinthy Frigyes Könyvtárban 
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Keresztes Nagy Árpád a XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban 

 

Nógrádi Gergely a XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schobert Norbert a XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban 
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Duna-Dráva Nemzeti Park a Nagytétényi Könyvtárban 

     

Asztalos Ferenc népi hangszerkészítő a Nagytétényi Könyvtárban 

 

  

Aranyalma Páros zenekar a 

Budafoki Könyvtárban 

Dr. Antal Péter Miklós a Budafoki Könyvtárban 
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Keszi Ildikó a Budafoki Könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauerné Tóth Katalin a Budafoki Könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park a Nagytétényi Könyvtárban 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

BABA-MAMA KLUB és RINGATÓ FOGLALKOZÁS 

A FSZEK BUDAFOKI KÖNYVTÁRÁBAN  

(1221 Bp., Kossuth Lajos u. 30.) 

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 

Időpont: 

2015. október 08.(csütörtök) 10 óra 

Foglalkozásvezető: 

Bauerné Tóth Katalin énektanár 

A program olvasójeggyel ingyenesen látogatható szülők és 0-3 éves korú babák részére. 

A részvétel ingyenes! 

Támogatónk: Nemzeti Kulturális Alap 

 

  



31 

 

Kedves Gyerekek! 

Szeretettel várunk minden 5-

6-7 évest 

 Vig Balázs: A rettegő 

fogorvos 
 

 
 

című könyvének bemutatójára, 

a  Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár  

Márai Sándor Könyvtárába 
(1016 Krisztina krt. 87-91.) 

2015. október 15-én,  
csütörtökön, 10 órakor. 
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Egyszer egy hétpettyes 

 

Időpont: 2016. április 9. 

szombat, 10.00 óra 

Az előadás ingyenes 

Helyszín: FSZEK Békásmegyeri 

Könyvtár 

1039 Füst Milán u. 26. 

Telefon: 06 1/245-3409 
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2015. október 10. szombat 10.00 óra 

 

Az elgurult varázstallér 
 

 

A Szeleburdi Meseszínház interaktív előadása Szállingó-

országról, az elveszettnek hitt varázstallérról. Sok izgalmas 

kaland részesei lehetnek, akik velünk tartanak. 

 

Helyszín: FSZEK Békásmegyeri Könyvtár  

1039 Budapest, Füst Milán u. 26. 

 

A programon a részvétel ingyenes. 
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2015. Október 10-én 15 órától 

Fürgén, lendületesen – korhatár nélkül! 

Dr. Szabó Csilla reumatológus 

előadása  

a mozgásszervi betegségekről. 

 

Helyszín: FSZEK Török utcai könyvtára,  
II. Budapest Török u. 7-9. 
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2015. október 08. csütörtök 10.00 óra 

 

Tengelice Zenebölcsi 
 

A kendőket, bábokat, ritmushangszereket segítségül hívó 

Tengelice Zenebölcsi 

foglalkozása sok-sok zenével, énekkel, mozgással. 

 

Helyszín: FSZEK Békásmegyeri Könyvtár 

1039 Budapest, Füst Milán u. 26. 

 

A program ingyenes. 
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VI. A 2.régióban megvalósult rendezvények 

       

1. A Batthyány-örökmécses 

Időpont: 2015. október 6. 14 óra 

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Maczó Balázs 

Programismertető: A városi sétát középiskolás korosztálynak szerveztük. A felhívásra a 

Forrai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 11. osztálya jelent-

kezett be. Élményszerűvé kívántuk tenni a nemzeti emléknapot. A séta 

vezetője történelmi háttér információkkal, a nevezetes épületek 

egykori fotóival és pontos helymeghatározásokkal idézte meg a nap 

eseményeit. A meglátogatott helyszínek: Batthyány örökmécses, a 

Pilvax kávéház helye, a Landerer nyomda épülete, a Ferences templom 

kriptája, az egykori Királyi Tábla épületének helyszíne és a Károlyi-

palota. Úgy érezzük, sikerült a helyszíneket, a helyszínen történt 

eseményeket élményszerűvé tenni a diákok számra. 

Résztvevők: 34 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

2. Egészségnap a MaTURE Egyesülettel együttműködve  

Időpont: 2015. október 6. 11 óra 16-19 óra 

Helyszín: Füredi Könyvtár, 1144 Bp., Rákosfalva park 1/3. 

Közreműködő: Sipos György és a MaTURE Egyesület tagjai 

Programismertető: A megnyitót követően több előadás is elhangzott, így: Brandl Attila: 

Harcművészetek és egészség; Kocsis Éva: Táplálkozzunk egészségesen 

/ avagy tények, adatok, tévhitek, javaslatok; Nagy Béla: Légzés és 

egészség; Feloldódás a zenében. Sámándob meditáció. A meditációt 

Sipos György vezette, sámándobon Székely Mária kísérte.  

Résztvevők: 53 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

3. A fájdalom értelme 

Időpont: 2015. október 7. 17 óra 

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Dr. Magyar Mátyás 

Programismertető: Az előadó vetített képes előadással, anatómiai magyarázatokkal és 

praxisából vett tapasztalatokkal tárta elénk a mozgásszervi betegségek 

főbb okait, tüneteit és kezelésének módozatait. Az szakszerű előadás 

legfőbb következtetése az volt számunkra, hogy a terheléssel járó torna 

a legjobb módja annak, hogy minél tovább megőrizzük kondíciónkat. 

A résztvevők nagyon hasznosnak ítélték az előadáson elhangzottakat. 

Résztvevők: 31 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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4. Találkozás Vadadi Adriennel, az „ovis mesék” írójával 

Időpont: 2015. október 8. 10 óra 

Helyszín: Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár, 1131 Bp., Mosoly u. 40/a. 

Közreműködő: Vadadi Adrienn 

Programismertető: A könyvtárba érkező óvodások helyet foglaltak a "zöld szigetünkön", 

a szőnyegen, és máris kezdődhetett a játék. Vadadi Adrienn kedves 

személyiségével és évek alatt megszerzett óvónői tapasztalatával, 

rögtön elvarázsolta a gyerekeket. Az őszi gyümölcsökről szóló találós 

kérdésekkel, indult a foglalkozás, majd mozgásos játékokkal 

folytatódott. Diókoppantással, vonatozással, énekkel, dalokkal. A 

foglalkozás végén hol a fiúk, hol a lányok változtak át kiskutyává, 

nyuszivá, kiscicává. 

Résztvevők: 52 fő 

Költség (jogcímmel): 35.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

5. „Szilánk fúródik át a mellkason” 

Időpont: 2015. október 9. 17,30 óra 

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Balla Ferenc, Karafiáth Orsolya 

Programismertető: A költő- és írónő energikus, bájos egyénisége elbűvölte olvasótáborát. 

A művek keletkezési körülményeivel, saját belső világával is-

merkedhettünk meg. Közvetlen hangnem és jó hangulat jellemezte a 

találkozót, melyre sok érdeklődő jött el a Dagály utcába. 

Résztvevők: 62 fő 

Költség (jogcímmel): 90.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

6. "Ez aztán tud, ez a Shakespeare William"! 

Időpont: A Könyves Vasárnap 2015. október 11. 9-13 óra 

Helyszín: Király utcai Könyvtár, IV. Király u. 5. 

Közreműködő: Somos András 

Programismertető: A játékos drámaismereti foglalkozás a Lamb testvérek Shakespeare 

meséin alapult. Középiskolás diákok voltak a vendégek, a „Vihar” c. 

darabot dolgozták fel. A program a megbocsátás és összetartozás igazi 

misztériumába igyekezett bevezetni a tizenéveseket a történet 

felolvasásával, az eredeti drámából vett idézetekkel, zenei 

illusztrációkkal és a jellemző drámarészletek előadásával. A dráma 

„elmesélése” után kicsit nehezen indult az interaktivitás, de hamarosan 

belelendült az előadó és a közönség is.  

Résztvevők: 38 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

7. Itt a király, hol a király, avagy Mátyás az álruhás  

Időpont: A Könyves Vasárnap 2015. október 11. 11 óra  

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Ramazuri Bábszínház  

Programismertető: Igazi mesés élményt nyújtott piciknek és nagyobbaknak egyaránt a me-

se-játék. A gyerekkönyvtár falai szűk keretet biztosítottak a néző-

seregnek, de azért mindenki megtalálta az a helyet, ahonnan jól láthatja 

és hallhatja a szereplőket. A színes díszletek és jelmezek, a szereplők 

játéka Mátyás király közelébe varázsolta a gyerekeket. Kipirult arccal, 

csillogó szemmel, színházi élménnyel gazdagodva jöttek ki a 

könyvtárból.  

Résztvevők: 85 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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8. „Minden ujjamra egy” 

Időpont: A Könyves Vasárnap 2015. október 11. 9-14 óra 

Helyszín: Zsókavár utcai Könyvtár, 1157 Bp., Zsókavár u. 28. 

Közreműködő: Majoros Ágnes 

Programismertető: „Minden ujjamra egy„ címmel interaktív bábelőadást szerveztünk, Ma-

joros Ágnes bábművész és Király-Nagy Éva kézműves közremű-

ködésével. Igazi családi vasárnap délelőttön minden korosztály remekül 

érezte magát. A Répa című mesére épülve, a mese felolvasásával 

kezdtünk. Ezután filcből, papírból és egyéb egyszerű anyagok 

felhasználásával ujjbábokat, álarcokat készítetek a gyerekek és a 

felnőttek. Miután elkészültek a mese szereplői sor került a közös elő-

adásra.  

Résztvevők: 57 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

9. A film az életünk-az életünk film? 

Időpont: 2015. november 6. 17 óra 

2015. december 4. 17 óra 

2016. január 8. 17 óra  

Helyszín: Király utcai Könyvtár, IV. Király u. 5. 

Közreműködő: Réz András 

Programismertető: A filmklubot közkívánatra hoztuk létre, egy éve folyamatos 

szervezzük. A három alkalom témája: 

Azért eszünk, hogy éljünk – azért élünk, hogy együnk  

I. A gasztronómia divatba jött az utóbbi években. Érdekes módon 

azonban, ha egy filmben megjelenik az evés-ivás, az mindig másról 

szól. Hogy mennyi mindenről? Magányról, közösségről, identitásról? 

Szenvedélyről, életuntságról? Felemelkedésről vagy hanyatlásról? 

Beszélgessünk erről.  

Leszünk-e még, vagyunk-e még emberek?  

Az elmúlt évtizedekben számtalan utópia tette fel a kérdést: mivé 

leszünk? Megmaradnak-e a jövőben emberi kapcsolataink, értékeink? 

Lesznek-e érzelmeink? Fogunk-e, tudunk-e szeretni?  

Képes vagy dönteni?  

Számtalan olyan filmet ismerünk, amelynek a hősei morális dilemmába 

sodródnak. De mit tegyünk ezekkel az erkölcsi dilemmákkal? Hogyan 

oldják fel ezeket a különféle filmek? 

Résztvevők: 161 fő 

Költség (jogcímmel): 240.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

10. Esti mese minden este 

Időpont: 2015. november 12.  

Helyszín: Eötvös utcai könyvtár, 1153 Bp., Eötvös u. 8. 

Közreműködő: Süveges Gergő  

Programismertető: Süveges Gergő, aki feleségével négy gyermeket nevel, életük minden-

napi része az olvasás. „Esti mese minden este” címmel saját tapasztalatait 

mondta el, családi „könyves, olvasós” képekkel illusztrálta előadását. 

Kihangsúlyozta a példamutatás, a rendszeresség, az odafigyelés, az 

együttolvasás fontosságát. Hasznos és élvezetes programként javasolta a 

diafilmvetítést is. Az estét jóízű beszélgetéssel, tapasztalatcserével 

zártuk.  

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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A 2. sz. régió programjainak képdokumentációja 
 

  

"Ez aztán tud, ez a Shakespeare William"! A film az életünk-az életünk film? 

 

  

Találkozás Vadadi Adriennel, az „ovis 

mesék” írójával 

Séta a Batthyány-örökmécsesnél 
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A fájdalom értelme „Szilánk fúródik át a mellkason” 

  

Itt a király, hol a király, avagy Mátyás az 

álruhás 

Egészségnap a MaTURE Egyesülettel 

együttműködve 

 

  
Esti mese minden este „Minden ujjamra egy” 
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VII. A 3.régióban megvalósult rendezvények 

A 3. régió könyvtárai is hosszú évtizedek óta sokat tesznek az olvasó közönség megtartása, az 

új olvasók megnyerése, az igényes és magas színvonalú kultúra közvetítése és a valós értéket 

közvetítő ismeretterjesztés érdekében. Vannak több éves hagyománnyal rendelkező 

programsorozataik, de feladatuknak tekintik olyan új közösségi alkalmaknak a megteremtését 

is, ahol irodalmi, képzőművészeti, zenei és színvonalas ismeretterjesztő előadásokat 

kínálhatnak az érdeklődő nagyközönségnek. Az előadókkal, fellépő művészekkel való 

személyes találkozás inspirálóan hat az egyénre, ez pedig pozitív befolyással van 

életminőségének a fejlődésére, a minőségi olvasáskultúra fejlesztésére és kiszélesítésére. 

Ugyanakkor bővíti, elmélyíti tudásukat egy-egy tárgykörben és új lehetőségekre nyit kaput. 

1. Konfliktuskezelő tréning  
Időpont: 2015. október 5.  

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1105 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Jánosi Valéria 

Programismertető: A mai felgyorsult világban egyre nehezebb hétköznapi szerepeinket úgy 

megélni, hogy közben ne kerüljünk ellentmondásba önmagunkkal, ne 

álljunk folyamatos harcban szeretetteinkkel, munkatársainkkal, vagy épp 

a mindennapi élethelyzetekben: boltban, utazás közben, orvosra 

várakozva stb. E helyzetek pontos, az egyén önérvényesítő képességét 

figyelembe vevő példákkal, gyakorlatban is lejátszott feladatokkal 

ismerkedhettek meg az érdeklődők a tréningen. 

Résztvevők: Felnőttek, 15 fő  

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

2. Felvidéki kimenekítettek 

Időpont: 2015. október 6.  

Helyszín: XXIII/I Soroksári Könyvtár, 1238 Grassalkovich út 128. 

Közreműködő: Csák Éva író 

Programismertető: A Soroksári Könyvtár évek óta fontos feladatának tartja a helyi közösség, 

az ott élő nemzetiségiek identitásának az őrzését, erősítését. A 

megrendezett babakiállítás és a kapcsolódó előadás széles összefogás 

eredményeként, felvidéki rokonok, ismerősök segítségével valósult meg 

a helyi közönség odaadó szeretetétől övezve. 

Résztvevők: Felnőttek, idősek, 45 fő   

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

3. Versek másképp 

Időpont: 2015. október 6.  

Helyszín: XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár, 1188 Nagykőrösi út 56. 

Közreműködő: Kovács Krisztián előadóművész 

Programismertető: A Kávészünet együttes rendhagyó irodalom óráján Radnóti Miklós, 

József Attila és Ady Endre versei hangzottak el megzenésített formában. 

Az újfajta megközelítés, a diákok számára hatékonyabb zenei nyelv 

segített az irodalmi műveket szubjektív élménnyé varázsolni a 

diákoknak, akik így közvetlenebb és közelibb kapcsolatba kerültek a 

klasszikusokkal. 

Résztvevők: 14-18 éves gyerekek: 28 fő   

Költség (jogcímmel): 53.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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4. Biztonság, védelem idős korban is 

Időpont: 2015.október 7. 

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1105 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Horpácsik György karatemester 

Programismertető: A bűnmegelőzési előadáson és bemutatón a karatemester egyszerű, 

mindenki által elsajátítható trükköket, önvédelmi fogásokat mutatott be 

a nyugdíjasoknak, melyet lehetőség volt ki is próbálni biztonságos 

környezetben. 

Résztvevők: nyugdíjasok, 15 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

5. A betegség, mint szimbólum  

Időpont: 2015. október 07. 

Helyszín: XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár, 1211 II. Rákóczi F. út 106. 

Közreműködő: Pető Katalin Erzsébet természetgyógyász 

Programismertető: Az ismeretterjesztő előadásra, mely az összefogás az egészségünkért c. 

program keretében került megrendezésre sokan voltak kíváncsiak, a 

vendégek nagy része rendszeresen látogatja az könyvtár egészségvédő 

programjait. Az előadáson megtudhattuk azt is, hogy a számmisztika és 

az egészség hogyan kapcsolódik össze. Minden betegségnek üzenete, 

jelentése van. Először az okokat kell megfejteni, a gyógyulás felé vezető 

úton ezt követően indulhatunk el eredményesen. Az előadás után a 

vállalkozó kedvű résztvevőkkel 20 perces meridián tornát végeztünk el 

közösen, ahol a fontos meridián pontokat interaktív módon ismertük meg 

és egy jót tornáztunk az egészségünkért. 

Résztvevők: 20 fő, felnőttek 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

.  

6. Változások és pánik: gondolataink fogságában  

Időpont: 2015. október 7.  

Helyszín: XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár, 1214 Vénusz utca 2. 

Közreműködő: Csengeri Zsuzsa 

Programismertető: A rendezvényen elhangzott előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogy 

a kineziológia segítségével hogyan őrizhetik meg egészségüket és 

miként fejleszthetik készségeiket, formálhatják személyiségüket. 

Résztvevők: Felnőttek, 15 fő  

Költség (jogcímmel): 25.000Ft (számlás tiszteletdíj) 

7.  A függőség, mint tünet 

Időpont: 2015. október 8.  

Helyszín: XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár, 1173 Pesti út 167. 

Közreműködő:  Rátz Krisztina 

Programismertető: Az előadáson addiktológus előadónk bevezette az résztvevőket a függő 

viselkedés kialakulásának körülményeibe, feltárta lehetséges okait. 

Külön hangsúllyal szólt a ma egyre gyakoribb evés-és testkép zavarok 

veszélyességéről, a társadalmunk nagy többségét valamilyen formában 

érintő társfüggőségről valamint drog- és alkoholfüggőség kiváltotta 

családi mintákról. 

Résztvevők: Felnőttek, idősek, 25 fő   

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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8.  „A reggelitől a vacsoráig”: hogyan étkezzünk és hogyan ne? 

Időpont: 2015. október 8.  

Helyszín: XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár, 1183 Thököly út 5. 

Közreműködő: Tóth Gábor táplálkozáskutató 

Programismertető: Az előadó hasznos és gyakorlati tanácsokkal látta el az érdeklődőket 

abban a kérdésben, hogy miket tehetnek önmaguk és családjuk, 

környezetük egészségének a megőrzéséért és az örömtelibb, fittebb 

hétköznapokért. Az egészségtudatos szemlélet felvállalása a 

legfontosabb pont, hangsúlyozta az előadó. 

Résztvevők: Felnőttek, 25 fő   

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft + Áfa = 50.800 Ft (számlás tiszteletdíj) 

9. Béka Bözsi a természetben 

Időpont: 2015.október 8. 

Helyszín: XX/2. Pesterzsébeti Könyvtár, 1203 Bíró Mihály utca 7.. 

Közreműködő: dr. Medzihradszky Dénes tanár 

Programismertető: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az Országos Könyvtári Napok 

keretében indítottuk útjára környezetvédelmi rendezvénysorozatunkat. 

2015. október 8-án Béka Bözsi és a négy őselem címmel dr. 

Medzihradszky Dénes beszélt a gyerekeknek interaktív formában a 

természetről. A májusig tartó foglalkozások keretében minden hónapban 

öt alsó tagozatos osztály jött el hozzánk meghallgatni az előadásokat.  

Résztvevők: gyerekek, 130 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000Ft (számlás tiszteletdíj) 

10. Az olvasás gyönyörűsége 

Időpont: 2015. október 09. 

Helyszín: XVIII/2. Havanna lakótelepi Könyvtár, 1181 Csontváry út 32. 

Közreműködő: Plézerné Tósoki Anikó 

Programismertető: Az ismeretterjesztő előadásra az összefogás az egészségünkért c. 

program keretében került sor. Az előadó az olvasásban rejlő önismeret-

fejlesztő lehetőségekre hívta fel a figyelmet valamint azt hangsúlyozta, 

hogy az értékes irodalmi művek a lelki egészségünk megőrzését is 

hatékonyan szolgálják. 

Résztvevők: 15 fő, felnőttek 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

11. Lea és a viharbanyák 

Időpont: 2015. október 9.  

Helyszín: XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár, 1214 Vénusz utca 2. 

Közreműködő: Lovranits Júlia 

Programismertető: A program főként a 8-10 éves korosztálynak és az őket kísérő szülőknek 

szólt. Az előadó író, mesemondó és környezettudatos, felelősségteljes 

ember is, aki mindhárom minőségében jelen volt az előadás keretében. 

Az általa elmondott mesékbe ugyanis madárvédelmi és ismeretterjesztő 

elemeket is beleszőtt, melyet nagyon élvezett a közönség. 

Résztvevők: Felnőttek, gyerekek 15 fő   

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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12. Segítség, ember! 

Időpont: 2015. október 10.  

Helyszín: XIX/I Kispesti Könyvtár, 1191 Üllői út 255. 

Közreműködő:  Tóth Gábor állatgondozó 

Programismertető: Az interaktív beszélgetésen az érdeklődő gyerekek és szüleik 

megismerkedhettek az állatbarát állatgondozás otthoni lehetőségével. A 

szakember élő haszonállatokat is bemutatott, valamint a hobby-

állattartásban kedvelt állatokkal is közvetlen közelről barátkozhattak a 

bátor érdeklődők. 

Résztvevők: Felnőttek, gyerekek, 45 fő   

Költség (jogcímmel): 30.000Ft + Áfa = 38.100 Ft(számlás tiszteletdíj) 

13. Pamacs és Burkus 

Időpont: 2015. október 10.  

Helyszín: XX/2. Pesterzsébeti Könyvtár, 1203 Bíró Mihály utca 7. 

Közreműködő: Kassovitz László előadóművész 

Programismertető: Szombaton, október 10-én, Kassovitz László mesemondó Pamacsról és 

Burkusról mesélt a gyerekeknek. Ezt követően Alkoss 3D-ben! című 

kézműves pályázatunk eredményhirdetése következett. A sok szép 

alkotást Holka Edit Katalin festőművész, grafikus zsűrizte. Három 

kategóriában: csoportos, 10 év alatti és 10 év feletti kategóriában adtunk 

díjakat.  

Résztvevők: 46 fő (31 gyerek, 16 felnőtt) 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

14. Tanulás? Csoda is lehet! 

Időpont: 2015.október 11. 

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1105 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Kiss Csaba Zoltán 

Programismertető: A látványos, izgalmakban és ismeretekben bővelkedő kémia-show 

tömeget vonzott a könyvtárba. Családok jöttek az élvezetes bemutatóra, 

ahol kísérletek, játékos feladványok segítségével ismerkedhettek meg 

mind a gyerekek mind a felnőtt a kémia rejtelmeivel, érdekességekkel s 

a mindennapi életünket is át- és átszövő folyamatos jelenlétével. 

Résztvevők: családok, 230 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft + Áfa = 50.800 Ft (számlás tiszteletdíj) 

15. Mi van a ládikóban? 

Időpont: 2015. október 11. 

Helyszín: XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár, 1183 Thököly út 5. 

Közreműködő: Holdfű Színház 

Programismertető: Benedek Elek meséje a Holdfű Színház előadásában elevenedett meg a 

vasárnap délelőtt a könyvtárba betérő családoknak. A történet a 

szerénység, jóság, segítőkészség témáját világította meg számunkra a 

népmesei hagyományokra építve. Azaz a jó elnyerte jutalmát, a rossz 

pedig a büntetését. 

Résztvevők: 60 fő, családok 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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16. Mi lenne ha…? 
Időpont: 2015. október 11.  

Helyszín: XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár, 1183 Thököly út 5. 

Közreműködő: Bosnyákné Brányik Viktória 

Programismertető: Az ünnepélyes eredményhirdetést egy meseíró-pályázat előzte meg. A 

pályázat célja a különböző korcsoportba tartozó gyerekek fantáziáját 

megmozgassa, írás- és fogalmazáskészségüket fejlessze, 

gondolkodásukat megnyissa. Ugyanakkor a pályázó gyerekek egy 

általuk is jól ismert írónőtől kaphattak véleményt alkotásukról, amely 

mindenféleképp motiválóan hatott rájuk s az elvégzett munka jutalmának 

boldogító ízét is megérezhették.  

Résztvevők: Felnőttek és gyerekek, 60 fő  

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

17. Egészségkilátások az új évezredben 

Időpont: 2015. október 15.  

Helyszín: XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár, 1183 Thököly út 5. 

Közreműködő:  Sonnleiter Károly 

Programismertető: A Bibliaiskolák Közössége nevében az előadó az új évezredben az 

emberiség előtt álló komoly kihívásokra hívta fel a figyelmet. Mind 

emberi kapcsolatainkat, mind a világhoz fűződő viszonyainkat sok 

sérelem éri az utóbbi időkben. Talán legfontosabb, hogy a közvetlen 

környezetünk egészsége érdekében elkövessünk mindent. Emberi 

kapcsolatainkat fűzzük szorosabbra, ezáltal segítve szeretetteinket, 

barátainkat egészségvédő szeretetkapcsolatokkal.  

Résztvevők: Felnőttek, idősek, 25 fő   

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

18.  A finn irodalom és kultúra 

Időpont: 2015. november 30.  

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1105 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Bába Laura műfordító, tanár  

Programismertető: Az előadó intenzív, ám élvezetes és nagyon informatív „oktatást” adott 

a jelenlévő érdeklődőknek a finn kultúra meghatározó elemeiről és 

felvázolta a finn szépirodalom történeti vonulatát. Kivetített képes 

előadását sok irodalmi szöveggel tette még érdekesebbé, így a 

hallgatóságban egyértelműen felkeltette a Finnország iránti 

kíváncsiságot. 

Résztvevők: Felnőttek, 25 fő   

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj)  

 

19. Bolondos világ 

Időpont: 2015. december 12. 

Helyszín: XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár, 1211 II. Rákóczi F. út 106. 

Közreműködő: Érsek-Csanádi Györgyi 

Programismertető: Hagyományosan ünnepi családi programmal várta a Sétáló utcai 

könyvtár az adventet. Idén a kicsiket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt 

az Aranyszamár Színház bábelőadására segített ráhangolódni az 

ünnepre: állatok nyelvén tudó juhász bájos történetét azonnal szívükbe 

zárták az apróságok; együtt izgultak, nevettek a főszereplő kalandjain. 

Az ünnepre hangolódás jegyében ezután kézműveskedni is lehetett. 

Ajándék-kísérőkártyák, papír-angyalkák, illatos fenyődíszek készültek a 

szorgos kezek nyomán. A legnépszerűbb lehetőség talán a 

kartonpapírból készült, fára akasztható, "bólogató" rénszarvas 

elkészítése volt.  

Résztvevők: Családok, 45 fő fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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20. Nők a világvallásokban  

Időpont: 2016. március 24. 

Helyszín: XIX/1. Kispesti Könyvtár, 1191 Üllői út 255. 

Közreműködő: Berzsenyi Emese vallástörténész 

Programismertető: Az ismeretterjesztő előadásra, mely különös aktualitást kapott az utóbbi 

idők történései okán főleg hölgyek voltak kíváncsiak. Az előadó 

rámutatott a vallások eltérő nő-, anyaképére, ismertette az egyes 

vallásokban elfogadott női szerepeket, melyet egybevetett az Európában 

elfogadott, vallott nőképpel, kulturális sokszínűséggel.  Sok és fontos 

ismerettel gazdagította az érdeklődők tudását. 

Résztvevők: 25 fő, felnőttek 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

21. Illem Kata az erdőben   

Időpont: 2016. április 05. 

Helyszín: XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár, 1173 Pesti út 167. 

Közreműködő: Nagy Balázs előadóművész 

Programismertető: A zenés, interaktív meseelőadáson a gyerekek maguk is meseszereplővé 

változtak, voltak katicák, virágok, fák, bokrok. A magyar népdalkincs 

számukra ismeret dalainak felhasználásával beszélgettek a természetről, a 

természet megóvásáról. Miközben képzeletben barangoltak erdőn-mezőn, két 

új dalt is megtanultak. Az előadás végén kipróbálhatták a hangszereket is. 

Résztvevők: 32 fő, gyerekek  

Költség 

(jogcímmel): 

25.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

A 3. sz. régió programjainak képdokumentációja 
 

  
Jánosi Valéria: Konfliktuskezelési tréning             X2 deepness Kft.- Tanulás? Csoda is 

lehet !! 
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Horpácsik György – Biztonság, védelem 

idős korban is. 

Rátz Krisztina: A függőség, mint tünet. 

                  

  
Nagy Balázs – Illem Kata az erdőben 

         

 

 
Kovács Krisztián Gábor – Versek másképp Plézerné Tósoki Anikó - Az olvasás 

gyönyörűsége 
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Pilis-Vet Életmód Bt. - „A reggelitől a vacsoráig”- avagy hogyan étkezzünk, vagy hogyan ne! 

 

Strausz Tünde – Benedek Elek:  „Mi van a ládikóban?” 

 

Bosnyákné Brányik Viktória – „Mi lenne ha..” - Meseíró pályázat 
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Bibliaiskolák Közössége- 

Egészségkilátások az új évezredben 

Góbé Music Bt.- Tavaszi hangok 

 

 

Mancsok és Tappancsok Kft. - Segítség ember! 

 

Berzsenyi Emese - Nők a világvallásokban 

 

dr. Medzihradszky Dénes – Béka Bözsi a természetben 
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Kassovitz László – Pamacs és Burkus- 

játékos kutyás mese gyerekeknek 

Érsek-Csanádi Gyöngyi – Bolondos világ! 

 

 
Pető Katalin Erzsébet- Betegség, mint 

szimbólum 

Lovranits Júlia – Lea és a Viharbanyák 

 

 

 

 
Csengeri Zsuzsa – Változások és pánik 

gondolataink fogságában 

Csák Éva – Felvidéki  kimenekítettek 
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A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken található 

meg: http://www.fszek.hu/kozerdeku_adatok/nemzeti_kulturalis_alap__nka__palyazatok 

 

Budapest, 2016. június 23.                                                         Kovácsné Koreny Ágnes 

                     pályázati felelős 

http://www.fszek.hu/kozerdeku_adatok/nemzeti_kulturalis_alap__nka__palyazatok

