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Szakmai beszámoló az Országos Könyvtári Napok Veszprém megyei rendezvényeiről 

2015. október 5-11. 

„Könyvtárba mentem, gyere utánam!” 

 

Pályázati azonosító: 3508/01304 

 

 

2015. október 5-11. között Veszprém megye könyvtárai is csatlakoztak az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napokhoz.  

A rendezvénysorozat tematikájához kapcsolódóan 103 település regisztrálta 408 

programját a központi honlapon. Kiemelkedő a települések számának idei növekedése, szinte 

a duplájára nőtt az előző évihez képest. 13 településen, Balatonfüreden, Berhidán, Dabroncon, 

Devecserben, Kertán, Noszlopon, Nyirád Pápán, Papkeszin, Pétfürdőn, Somlóvásárhelyen, 

Tüskerváron, Ugodon és Veszprémben volt lehetőség a vasárnapi könyvtári programokon 

való részvételre. A Veszprém megyei rendezvényeken összesen 116.459 fő vett részt.  

 A központi promóciós anyagokat és az ajándéktárgyakat a megyén belül szétosztottuk, 

azok eljutottak a látogatókhoz.  

 A rendezvényekről készült fényképek és a szakmai beszámoló az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár honlapján, a http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-

kulturalis-alap linken megtekinthetők. A szakmai beszámolót a http://hungarica.hu portálra az 

NKA-hoz történő benyújtást követően feltöltjük.  

 

Válogatás a rendezvénysorozat keretében szervezett programokból településenként: 

 

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka 

2015. október 5.: Marsi Antal Padragkúton élő nyugdíjas bányász 1848/49-es forradalommal 

és szabadságharccal kapcsolatos újságcikkeket, érméket, plaketteket magában foglaló 

gyűjteményéből nyílt kiállítás. 

2015. október 6.: „Színes mesék” címmel Szalma Edit grafikusművész mesékhez és 

gyermekversekhez készült rajzai mellett kortárs hazai illusztrátorok képei is láthatók voltak a 

Bogáncs gyermekkönyvtárban október végéig. 

2015. október 7.: „Feladjuk a kötelezőt?” címmel tanítóknak, magyartanároknak, 

osztályfőnököknek és a téma iránt érdeklődőknek tartott gondolatébresztő előadást Dr. Lovász 

http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-kulturalis-alap
http://www.ekmk.hu/index.php/palyazatok/nka-nemzeti-kulturalis-alap
http://hungarica.hu/
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Andrea gyermekirodalom-kutató, kritikus. Az előadásban azokra a könyvekre igyekezett 

felhívni a figyelmet, amelyek a mai gyerekek érdeklődését is felkeltethetik, melyek 

szereplőivel azonosulni tudnak, hogy 

az olvasás ne csak kötelesség, hanem 

élmény is legyen. 

2015. október 8.: Fenntartható 

praktikákkal ismertette meg az érdek-

lődőket Varga Andrea, a Kristály-

völgy Terület-és Vidék-fejlesztési 

Egyesület elnöke. Az előadás és 

bemutató a vegyszerektől és mérgektől 

mentes, a környezeti fenntarthatóság 

szempontjait figyelembe vevő ház-

tartási fogásokra hívta fel a figyelmet.  

 

Október 9-én Orsós Károly rendőr 

őrnagy adott hasznos bűnmegelőzési 

tanácsokat a megjelenteknek. 

2015. szeptember 14-én indítottuk el  

3 fordulós, online is kitölthető irodalmi 

totónkat, amelynek eredményhirdetését 

október 10-én rendeztük meg. A legjobb 

megfejtők közül heten vállalták, hogy 

csapatot szervezve szombat délután egy 

irodalmi hétpróba keretében meg-

mérkőznek a fődíjért. Az 1. helyet a Briga Péter-Szőcs Éva alkotta csapat érte el, második 

Horváthné Tilhof Gyöngyi és családja, harmadik pedig Szőcs Eszter, Brassai Katalin és 

Rieger Árpádné triója lett. 

Ahogyan azt már megszokhatták, ezekben a napokban olvasóink ingyenesen iratkozhattak be, 

és késedelmi díj fizetése nélkül hozhatták vissza a lejárt határidejű könyveket. 
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Városi Könyvtár, Badacsonytomaj 

2015. október 10.: A badacsonytomaji 

Városi Könyvtárban egyedi, saját készítésű 

könyvjelzőt, olvasójegyet és könyvborítót 

alkothattak az idei évben is megrendezett 

Országos Könyvtári Napok alkalmával az 

idelátogató gyermekek. Előre elkészített 

sablon alapján többek között készült róka 

Fekete István Vukjához, nyúl egy állatokról 

szóló mesekönyvhöz és fű alakú könyvjelző 

Márai Füveskönyvéhez.  

Akinek nem volt kedve könyvjelzőt készíteni, szabadon alkothatott színes papírokkal, 

zsírkrétákkal, filcekkel. A Könyvtári Napok elmaradhatatlan kellékei voltak idén is az 

ajándékcsomagok és a program végén az alkotók és az elkészült alkotások lefényképezése. 

 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi 

2015. október 6-tól: Az „Aradi Vértanúk emlékére” 

szervezett kiállításon a Könyvtár Galériában az Aradi 

Vértanúk portréit állítottuk ki, utolsó mondataikkal 

tisztelegve nemzeti hőseink emléke előtt. A könyvtárban 

található irodalomból válogatást gyűjtöttünk össze, amelyek 

a szabadságharc leverésével, az Aradi Vértanúk életével, 

tetteivel, és halálukkal kapcsolatosak. 

2015.október 7-8.: „Vendégünk Rév Fülöp” – Író olvasó 

találkozók Jeney Zoltánnal. Az általános iskolás gyerekek 

megismerkedhettek azzal a különleges világgal, amelyben 

Jeney Zoltán történetei játszódnak. Az író mesélt a könyvek 

megszületéséről, a történetekről. A beszélgetések során kiderült, hogy milyen személyes 

élményekkel kötődik a Balatonhoz, és milyen történetekkel folytatja Rév Fülöp kalandjait a 

jövőben. Mindhárom kötetből érdekes részleteket hallhattak a jelenlévők. Az író 

beszélgetőtársa Molnárné Perus Zsuzsanna volt 

2015. október 8-9.: „Helytörténeti séta” A Balatonalmádi Értéktárban szereplő értékek 

megismerése – egy kis növényismerettel összekötve. Balatonalmádi városközpontjában volt 
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az ismerkedő séta, amelynek során egy feladatlap kitöltésével igazolták megszerzett tudásukat 

a résztvevők. Különleges nézőpontból tekinthettek a résztvevők megszokott helyszínekre, 

összekötve a természeti és a 

tárgyi/épített környezetet. 

2015. október 9.: „Könyvfaló” 

vetélkedő indítása. Az egész tanéven 

át tartó olvasópályázat játékos 

vetélkedővel indult ebben az évben. 

A könyvtárban pontkeresős játékkal 

vártuk a gyerekeket, akik a feladatok 

megoldása során az olvasópályá-

zatban részt vevő könyvekre 

találhattak rá a könyvtár polcain – 

miközben használták a katalógust, a felnőtt – és gyermekkönyvtárat, a folyóiratokat és 

internetes forrásokkal is megismerkedtek. 

2015.október 10. „Partnerségben” – Kirándulás az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A 

Cimbora klub résztvevőivel ellátogattunk a megyei könyvtárba, ahol bekapcsolódtunk az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárának programjába - a gyerekeket hétpróba 

és színi előadás várta. A könyvtárosok pedig megismerkedhettek a könyvtár nyilvános és nem 

nyilvános tereivel, és a megye legnagyobb közkönyvtárának szakmai munkájával. 

 

Városi Könyvtár, Balatonfüred 

2015. október 6.: „Majd holnap…” 

Arany Piroska nyugdíjas peda-

gógus mutatta be könyvét a közön-

ségnek, amelyet saját gyermek- és 

fiatalkori élményei, emlékei ihlet-

tek. Közvetlen stílusa, hangulatos 

történetei nagy sikert arattak az 

idősebb korosztály körében.  

2015. október 7.: „Nyugi-nyögi 

koór” Dr. Kollárné Balla Anna 

pszichológus,-író és férje Dr. Kollár László orvos volt könyvtárunk vendége, a házaspár 

hölgytagja által írt könyvet mutatták be közösen. A derűs nyugdíjas évek elérése lehet a cél 
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mindenki számára. E cél eléréséhez nyújthat segítséget ez az írás, s a korral együtt járó 

nehézségekre és lehetőségekre hívja fel a figyelmet közérthetően és humorosan.  

2015. október 7. „Kedvenc könyvem…” 

Gyerekeknek szóló sorozatunkban városunk 

jeles személyiségei mesélnek gyermek-

koruk meghatározó olvasmányélményéről. 

Ez alkalommal a város tűzoltó parancsnoka, 

Bebők Krisztián mesélt Karl May Old 

Shatterhand című könyvéről. A kalandos 

történetből izgalmas részeket felolvasva és 

a cselekmény lényeges fordulópontjait 

felvázolva igyekezett felkelteni a hallgatók érdeklődését a könyv iránt.  

2015. október 8. „Ételkóstoló, receptajánló” Egészséges alapanyagokból, főzés nélkül 

előállítható ételeket készítettünk olvasóinkkal. Egyszerűen, otthon elkészíthető 

nassolnivalókból válogattunk s ezeknek a receptjét is közzé tettük. Az alapanyagokat a 

környékbeli zöldségkereskedők ajánlották fel.  

2015. október 8. „Gyógyító Hold” Kelemen Lívia természetgyógyász beszélt vendégeinknek 

a természeti jelenségek emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, s arról, mit tehetünk 

egészségünk érdekében, hogy ezeket a hatásokat kihasználjuk, vagy kedvezőtlen befolyásukat 

csökkentsük. A különleges nézőpontból bemutatott jelenségek elgondolkodtatták a részt 

vevőket, s ráterelték figyelmüket az egészségmegőrzés egyik fontos elemére.  

2015. október 8. „A szűrések fontosságáról” Tompos Mária a különféle szűrések fontosságára 

hívta fel a figyelmet. A szűrések lehetősége lényeges szerepet tölt be mindannyiunk 

egészségének megőrzésében, hiszen ha ezeken részt veszünk, a betegségeket megelőzhetjük, 

vagy olyan kezdeti időpontban ismerhetjük fel, amikor még nagyobb a gyógyulás esélye.  

2015. október 8. „Mesekuckó” Balatonfüreden Kedves helyi költő és meseíró vendégünk 

mutatta be a jelen levő alsós kisdiákoknak legújabb, nyomtatásban még meg nem jelent 

munkáit. Bódi Irén gyakori vendég könyvtárunkban és szívesen beszélget a gyerekekkel a 

versei keletkezéséről, arról, hogyan jutnak eszébe a mesék szereplői és fordulatai, játékos 

kérdéseivel újra és újra bevonja hallgatóit az együttműködésbe. 

2015. október 9. „Mesekuckó” Balatonarácson Az arácsi Népházban levő könyvtárban a 

településrészen levő óvodásokat örvendeztette meg Bódi Irén saját meséivel és verseivel. Az 

arácsi óvodások rendszeres látogatói a könyvtárnak és örömmel vettek részt az írónővel 
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együtt a közös játékban és mesélésben. Nagy élményt jelentett számukra, hogy igazi költővel 

találkozhattak.  

2015. október 9. „Mátyás király neve napja” 

Kóka Rozália saját gyűjtésű Mátyás-

meséiből elevenített fel néhányat az 

érdeklődő iskolásoknak. Beszélt saját 

élményeiről a gyűjtéssel kapcsolatban és a 

mesemondás fontosságáról a gyermekek 

életében. Mesés találós kérdésével nemcsak 

a gyerekeket, hanem a pedagógusokat is 

elgondolkodtatta. Olyan sok kisiskolás 

érdeklődött ez iránt a mesés délután iránt, hogy az olvasóterem helyett a kölcsönző tér 

összetolt polcai közt kellett helyet találni a sok gyereknek.  

2015. október 10. „Játékos könyvtár” Szombat délelőtt rejtvényekkel, társasjátékokkal vártuk 

az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. Nagyobb gyermekolvasóink bemutatták kedvenc 

társasjátékukat a kisebbeknek, lehetett egyszerűbb és bonyolultabb játékokkal ismerkedni, 

közös kép- és szókirakóban részt venni.  

2015. október 10. „Zsíroskenyér-party” Évek óta hagyományosan a nyári táborban résztvevő 

gyerekeknek, felnőtteknek és családjaiknak rendezzük meg ezen a néven az őszi 

élménybeszámolót. A táborban készült képeket levetítve emlékezünk a kalandokra, 

érdekességekre. Közben zsíros kenyeret, lekváros kenyeret, teát – tehát „tábori ételeket” 

fogyasztunk, ezzel is megteremtve a jó hangulatot. Idén a torta is – amit egyik táborozónk 

édesanyja készített - a zsíros kenyér kellékeit formázta.  

2015. október 11. „Könyves Vasárnap” 

– felnőtteknek. Vasárnap az évek óta 

bevált helyszínen, a Városi Múzeum 

épületében vártuk a látogatókat. Rejt-

vényekkel, reklámkiadványokkal hívtuk 

fel a betérők figyelmét könyvtárunkra 

és szolgáltatásainkra. Könyvesbolti 

kínálatunkból is kaphattak ízelítőt. 

Tájékozódás, vásárlás és rejtvényfejtés 

mellé Jehoda Ferenc harmonika-

muzsikája szolgáltatott kellemes hangulatot.  



7 

„Könyves Vasárnap”  gyerekeknek, sok zenével és bütyköléssel. Vasárnap délelőtt sokféle 

tevékenységgel és az Iciri-Piciri együttes muzsikájával fogadtuk a gyerekeket és szüleiket a 

Városi Múzeum épületében. A Balaton és a szüret volt a témája a kézműves 

tevékenységeknek, lehetett békát, különféle hajókat hajtogatni, halacskát készíteni, sokféle 

kifestő közül választani, társasjátékokkal játszani és rejtvényt fejteni. Az esős idő ellenére az 

Iciri-Piciri együttes forró hangulatot tudott teremteni.  

 

Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonfűzfő 

2015. október 14.: „Fő a biztonság!” Lőrincz Gábor, a Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület 

elnöke a helyi általános iskolásoknak tartott tartalmas előadást a biztonságos közlekedésről, 

valamint a közbiztonságról. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a közlekedési szabályokat, 

biztonságosan tudjanak közlekedni, és halljanak az alkohol, a dohányzás és a kábítószerek 

veszélyeiről.  

2015. október 8.: „A mesék szerepe, lélektani funkciója”. Tölgyes Beáta, területi védőnő 

előadása a mesék szerepéről, jelentőségéről. A mese rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a 

gyermek fejlődése szempontjából, 

hiszen annak segítségével gazdagodik 

fantáziája, szókincse, a mese 

szereplőivel azonosulva átélhet 

különböző helyzeteket, feloldhatja a 

benne felgyűlt feszültséget.  

2015. október 9.: „Mézengúzok 

gyerekzenekar koncertje” Az ismert 

gyerekdalok nem csak a gyerekeket, 

hanem a kísérő felnőtteket is 

magukkal ragadták.  
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2015. október 9.: „Élet az élet után” Az őszi 

könyvtári napokat R. Kárpáti Péter vetítéssel 

egybekötött előadása zárta.  A színész 

dokumentumfilm-sorozatot készített „Élet az 

élet után" címmel, amelynek immár második 

részét láthatta, hallhatta a közönség. A 

filmsorozat és az abból született könyv azért 

jött létre, hogy a tényszerűségre törekedve 

bemutassa mindazt, amit a halálközeli 

élmények jelenségköréről a 21. század elején tudni lehet. A filmben professzorok, kutatók, 

orvosok, pszichológusok mellett olyan hazai hírességek is elmondják véleményüket a halálon 

túli élményekről, mint Jókai Anna, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan 

mások. Az orvostudományi, vallási szakértők mellett, a klinikai halál állapotából visszatért 

átélők is beszélnek különös élményeikről.  

 

A könyvtárban az egész hét a megbocsátásé volt: nem kellett késedelmi díjat fizetniük 

azoknak, akik késve hozták vissza a kikölcsönzött könyveket. 

 

Kultúrház és Könyvtár, Berhida 

2015. október 6-9.: „ Csodálatok környezetünk madártávlatból” Erdélyi Tibor Aranydiploma 

díjas operatőr fotóművész kiállításának megnyitó ünnepsége. Berhida, Pétfürdő és Ősi 

tájaiban gyönyörködhettünk madártávlatból a helyi művész jóvoltából. Közreműködött az 

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

két tanulójának, valamint csengettyűkórusának előadása. A részt vevők új és hasznos 

ismeretekkel gazdagodtak, s a helyi értékek 

egy újabb szeletét vihették haza emlékül. 

2015. október 7.: „Biztonságban otthon, 

közterületen” című előadás érdekes és 

hasznos információkkal járult hozzá a részt 

vevők tudásához. Bartók Judit címzetes 

rendőr százados bűnmegelőzési, 

felvilágosító előadása elsősorban a fiatalok, 

a 10-14 évesek körében volt népszerű.  
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A dinamikus, s a gyermekek nyelvén jól értő előadónak könnyedén sikerült megragadni a 

figyelmet, hiszen az elméleti tudnivalókat gyakorlati jellegű példákkal, esetleírások 

bemutatásával fűszerezte. 

2015. október 9.: „A mese nem csak a gyerekeknek szól” címmel mesedélelőttre invitáltuk a 

Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola alsó tagozatos 

diákjait. A közel egy órás foglalkozásokon kiscsoportokban vettek részt a gyerekek. Így több 

mint száz kisdiák járhatta – játszhatta végig a főhős(nő) útját Turcsányi Istvánné könyvtáros – 

tanító és Fésüs Éva drámapedagógus – tanár segítségével. A gyerekeknek három próbát 

kiállva, egymást segítve kellett bizonyosságot adniuk ügyességükről, erejükről, 

agyafúrtságukról, de a bátorságukra is szükségük volt ahhoz, hogy kiszabadítsák a 

királylányt/királyfit a sárkány fogságából 

2015. október 9.: „Mi szavakkal festünk” Irodalmi est, melyen bemutatkozott Erdődi Maya 

Art-díjas költő és Ladányi Maya Art-díjas író, akik az Ősi Kovács Alkotóműhely Irodalmi 

csoportjának tagjai. Külön tisztelettel köszöntöttük Kovács Imrét az Ősi Kovács 

Alkotóműhely vezetőjét, „Aranyecset-díjas festőművészt és írót, a Magyar Kultúra Lovagját, 

aki tíz évvel ezelőtt alakította meg az Ősi Kovács Alkotó Műhelyt. A két nagyon tehetséges 

irodalmár, különböző stílusú és hangvételű irodalmi szövegekkel bűvölte el a közönséget saját 

alkotásaikat idézve, mellyel varázslatos hangulatot keltettek, és sikerült őket közelebbről is 

megismerni a műveken keresztül. Egy megható eseménynek is tanúi lehettünk, ami külön 

megtiszteltetés számunkra, hiszen Kovács Imre a mi rendezvényünk keretében adta át 

mindkét művésznőnek a „Magyar Kultúra terjesztéséért, írói munkásságukért és az Ősi 

Kovács Alkotóműhely népszerűsítéséért” járó, nagy elismerést jelentő díjat, az Ősi Kovács 

Emlékérmet.  

 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, Berhida 

2015. október 6-11: „Képek a múltból” Az Összefogással Berhidáért Egyesület „helytörténeti 

fotókiállítása. A kiállítás megnyitóján az Őszi Napfény Népdalkör színvonalas produkcióval 

örvendeztette meg a látogatókat.  

2015. október 8.: „Gyeremekeink védelmében” Dankáné dr. Csontai Erzsébet csecsemő- és 

gyermekorvos előadás. Hasznos információkat kaphattunk, többek között a csecsemők és 

gyermekek fejlődéséről, az életkori sajátosságokról, a védőoltásokról, a 

gyermekbetegségekről és azok kezeléséről.   
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2015. október 10.: A „Kreatív kuckóban” az 

agyagozás alaptechnikáival ismerkedhettek meg 

a gyerekek Belső Lászlóné segítségével, 

valamint őszi dekorációkat, ajándékokat 

készíthettek. Sok szép agyagfigura, kis kosár, 

edényke, őszi dísz készült. Ezt követően Frici 

bohóc szórakoztatta a szép számú 

gyermekközönséget vidám hangulatú varázs-

trükkökkel, zsonglőrködéssel, mókás jelentekkel 

bővelkedő műsorával. 17 órától az Így neveld a sárkányodat című animációs filmet nézhették 

meg az érdeklődők.  

2015. október 11.: „Könyves Vasárnap” Zsúfolásig megtelt a Petőfi Művelődési Ház 

könyvtára vasárnap délután. A látogatók között izgatott gyerekek és felnőttek várták az 

eredményhirdetését a „Fel a netre” elnevezésű vetélkedőnek, valamint azt is szerették volna 

megtudni minél előbb, hogy ki lesz a 2015-ös év legfiatalabb, legidősebb, legtöbb könyvet 

kölcsönző olvasója.  

Közel 150 gyerek vett részt az online vetélkedőn, ahol 13+1 kérdésre kellett megtalálni a 

helyes választ. Tíz tanulónak tudtunk könyvjutalmat adni, ők maximális pontszámot értek el.  

Az Év olvasója címet 11-en kapták meg, akik között volt három éves, alsó tagozatos, tini, 

közép korosztálybeli, idős és család is. Nagy volt a kereslet a használt, ill. a régi könyvek 

iránt is.  

 

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
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2015. október 5.: „Múlt nélkül nincs jövő” Czeidli Jószef, a helyi Értéktár Bizottság elnöke 

előadását hallhatta közönség a Veszprém Megyei Értéktárról, a devecseri értéktárba szánt 

értékekről, épített és szellemi örökségről.  

2015. október 6.: „Emlékezzünk a régiekről” Az aradi vértanúkra emlékezve Heinczinger 

Miklósnak (Mika), a Misztrál együttes tagjának akusztikus hangszereken előadott átütő erejű 

előadóestjét élvezhették vendégeink. 

2015. október 7.:  „Együtt a biztonságos Devecserért!” címmel Bognár Ferencné 

képviselőasszony, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke tartott előadást eddigi 

munkájukról, további terveikről. Az előadáson részt vett Bakos András, a helyi rendőrőrs 

parancsnoka és Gerecs István rendőrőrs-parancsnokhelyettes is, akik a rendőrség jó tanácsait 

tolmácsolták a közönség felé, valamint beszámoltak a javuló közbiztonságról, melyet 

statisztikai számokkal támasztottak alá. 

2015. október 8.: „Előzzük meg mindazt, 

ami megelőzhető” A somlóvásárhelyi EFI 

munkatársai végzetek egészségügyi 

szűréseket és tartottak előadásokat a 

betegségek minél szélesebb körű 

megelőzése érdekében. Elsősorban az Őszi 

Fény Nyugdíjasklub tagjai vettek részt a 

prevenciós rendezvényünkön.  

2015. október 8.: „Bújócska”, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Biztos Kezdet 

Gyerekházába szerveztünk találkozót babák, mamák, papák számára védőnőkkel, óvónőkkel 

és könyvtárosokkal, ahol a felolvasás, a mondókázás, a könyvhöz szoktatás fontosságáról 

beszélgettünk elsősorban hátrányos helyzetű hallgatóságunkkal. 

2015. október 9.: „Olvas a város” Olvasási maratonnal népszerűsítettük az olvasást, a 

könyvek szeretetét és a könyvtárat. Elsősorban az általános iskola alsó tagozatosai mutatták 

meg, mennyire tudnak és szeretnek olvasni. 

2015. október 9.: „A könyvekből ezt is tudom…” Rosta Géza énekes-gitáros nagy sikert 

aratott műsorát élvezhették az alsó tagozatos általános iskolások.  

„A könyv bennem van” címmel összművészeti pályázatot hirdettünk általános iskolások 

számára, amelyre olyan irodalmi és képzőművészeti alkotásokat vártunk, melyekben, 

melyekkel elmondják, mit jelent számukra az olvasás, milyen élményt nyújt, milyen szerepet 

játszik életükben az olvasás.  
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2015. október 10-én, szombaton 

„Könyvtári Show”-val vártuk 

elsősorban a gyermekeket. 

Kézműves kuckóval, játékokkal és 

filmvetítéssel váruk a hozzánk 

betérőket. 

2015. október 10-11.:  

A „Megbocsátás napja” 

akciónkkal vártuk késedelmes 

olvasóinkat. Sajnos a lehetőséggel kevesebben éltek, mint ahányan tartoznak 

intézményünknek. 

2015. október 11.: „Hozd magaddal a családot” Ingyenes beiratkozási akciót hirdettünk 

családok számára. 

2015. október 11.: „Kalandozások a Kastélykönyvtárban” elnevezésű családi napra vártunk 

együtt játszásra családokat. Játékos feladatok megoldása mellett a könyv és a könyvtárak 

történetével ismerkedhettek meg a játékos kedvű, kicsikből és nagyokból álló csapatok. 

 

Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa 

2015. október 5.: „Érelmeszesedés elleni immunizálás – 

Világszenzáció” Dr. Horváth István orvos-biológus 

professzor tartott előadást a szív- és érrendszeri 

betegségekről. A vakcina hatóanyagának feltalálója Dr. 

Horváth István orvos-biológus, az MTA Doktora, a New 

York-i Tudományos Akadémia tagja. 

2015. október 6.: „Kamarakiállítás az aradi vértanúk 

tiszteletére”. A könyvtár könyveiből és dokumentumaiból 

készítettünk egy kamarakiállítást könyvtárunk folyosóján, 

emléket állítva az aradi vértanúknak. 

2015. október 6.: „Kik voltak a honvédok?” 1848-as 

honvédsírok az Alsóvárosi temetőben. Váminé Molnár 

Emma könyvtáros vezetésével került sor a temetősétára. 

A résztvevők felkeresték a honvédsírokat, nemzeti zászlót tűztek ki és gyertyát gyújtottak 

tiszteletük jeléül. 

A séta céljai a magyar történelem megismerése és emlékezés október 6-ra voltak. 
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2015. október 6.: „A „Polereczky” történet” – könyvbemutató. Nagy Ernő mutatta be könyvét 

a hallgatóságnak. A könyv egy pápai dezertálási kísérlet előzményeit és következményeit 

tartalmazza. 

2015. október 7.: „Biztonságban a köz-

területen – Közlekedjünk okosan” 

Baleset-megelőzési előadást hallgathattak 

és technikai bemutatón vehettek részt 

óvodások és kisiskolások. A játékos 

ismeretszerzésen kívül nagy élvezettel 

ültek rendőr-, és tűzoltóautóban a kicsik, 

és próbálták ki a felszereléseket. 

2015. október 7.: „Mit csinál a tűzoltó, a rendőr…?” Képeskönyvek segítségével, játékos 

beszélgetés zajlott a gyermekkönyvtárban a közbiztonságban résztvevők foglalkozásairól. A 

programon óvodások és kisiskolások 

vettek részt. 

 

2015. október 7.: „A gyógygombák 

jelentősége napjainkban” Varga Gábor 

hatóanyag kutató előadása során 

megismerhettük a gyógygombák 

jelentőségét és fontosságát. Az előadás 

végén személyes kérdések feltevésére is 

volt lehetőség. 

 

2015. október 8.: „Képes vagyok rá! „– A kiállításon a pápai Fogyatékosok Nappali 

Intézmények lakóinak kézműves munkáit és alkotásait mutattuk be a könyvtár folyosóján. 

2015. október 8.: „Képes vagyok rá!” A pápai Fogyatékosok Nappali Intézményének lakóinak 

verses, zenés műsorát tekinthettük meg. 

2015. október 8.: „Sugar Blues” Andrea Culkova dokumentumfilmjének bemutatására került 

sor a könyvtár előadótermében. Célunk a cukorbetegség veszélyeinek bemutatása volt. 

2015. október 8.: „Mit tegyünk, hogy jól legyünk?”- ismeretterjesztő előadás. Molnár Cecília 

egészségfejlesztő mutatta be táplálkozási és életmódbeli tanácsokkal az egészséges életmód 

alapjait. 

2015. október 9.: „Kerekítő” Sz. Farkas Veronika tartott mondókás foglalkozást 0-3 éves 

korosztály számára. Célunk az volt, hogy a szülők kedvet kapjanak az otthoni 



14 

mondókázáshoz, énekléshez gyermekeik kapcsolatteremtő készségeit, empátiáját, önkifejező 

képességeit fejlesztve. 

2015. október 9.: „Olvass Te is! – Olvass Velem! – Olvassunk Együtt!” Kisiskolások közös 

olvasására került sor a könyvtár olvasótermében. 

2015. október 9.: „Emberi kapcsolatok” Joshi Bharat a népszerű műsorvezető tartott előadást 

az emberi kapcsolatainkról. A kapcsolataink minősége befolyásolja az életünk minőségét is. 

Szó volt a barátságról, a szerelemről és más emberi kapcsolatainkról is. 

2015. október 10.: „A ló és az ember” Interaktív előadás és lovaglás segítségével 

ismerkedhettek meg a gyermekek a lovakkal a könyvtár udvarán 

2015. október 10.: „Bukfenc” A csornai Garabonciás Együttes tartott vidám interaktív 

koncertet gyermekeknek. A zene és a költészet ötvözése segítségével elérték, hogy az 

irodalmi értékek közelebb kerüljenek a gyermekekhez és felnőttekhez. 

2015. október 10.: „Őszi kézműves ötletek 

gyermekeknek” A kreativitás és a kéz-

ügyesség fejlesztése során szebbnél szebb 

alkotások születtek a foglalkozás során. 

2015. október 10.: „Slágercsokor – Nótaest” 

Greznár Zoltán és zenekara hangulatos 

nótaesttel várta az érdeklődőket.  

A résztvevők az énekessel együtt énekelték 

az ismert nótákat. 

2015. október 11.: „Könyves vasárnap” Rendkívüli nyitva tartással vártuk új és régi 

olvasóinkat. A beiratkozás az egész héten ingyenes volt. Ezen a napon tartottuk a 

megbocsátás napját is. Olvasóink késedelmi díj fizetése nélkül hozhatták vissza késedelmes 

kölcsönzéseiket. 

2015. október 11.: „Alkossunk együtt!” A kreativitás és a kézügyesség fejlesztése során 

szebbnél szebb alkotások születtek a foglalkozás során. 
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Kisfaludy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Sümeg 

2015. október 6.: „Aradi vértanúk napja – 

Ünnepi megemlékezés”. Az1848/49-es 

forradalom és szabadságharc leverését 

követően Aradon kivégzett 13 vértanúra, és a 

Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos 

Magyarország első független, felelős 

kormányának miniszterelnökére emlékeztünk 

október 6-án.  

2015. október 7. „Partnerségben a biztonságos életért” – Könyvbemutató. Orsós Károly 

rendőr őrmester, a Közlekedésbiztonsági kóborló, és Bűnmegelőzési receptúra című 

könyvekkel történelmi kirándulásra invitálta a Kisfaludy Sándor Gimnázium 10. osztályos 

tanulóit. A diákok, az 1800-as években született cikkek, áttanulmányozásával megismerték a 

bűnözés természetét, mélyebb összefüggéseit.  

2015. október 8.: „Kreatív újrahasznosítás” 

kézműves foglalkozás Molnár Mária 

vezetésével. Résztvevői az Aktív Nagyik Klub 

tagjai voltak, akik óriási lelkesedéssel 

készítettek szebbnél szebb termésképeket, és 

megtanultak nemezelni is.  

2015. október 9.:  „Ovisok a könyvtárban”  - 

Rosta Géza zenés – verses összeállítása. Az 

időjárás viszontagsága miatt, külső helyszínen, az óvodában, saját kis környezetükben 

zenélhettek együtt Rosta Géza bácsival, aki az egykori Magyar Rádióban a 

gyermekműsorokat készítette! 
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Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca 

2015. október 10.: „Családi társasjáték délelőtt a 

Gyermekrészlegben”. A családi társasjáték 

délelőttnek már hagyománya van könyvtárunkban, 

így ezen a délelőttön is számos nagyszülőt, szülőt 

és gyermeket láttunk vendégül intézményünkben. 

Vendégeinket számtalan fajta társasjátékkal vártuk, 

amelyek közül 0-tól 99 éves korig – a kirakótól az 

ügyességin át a stratégiai, logikai játékokig – bárki 

kiválaszthatta a neki tetszőt. Az asztalok köré vidám társaságok telepedtek le és három órán 

át, nagy izgalom és jókedv közepette megszakítás nélkül folyt a játék. A nyitva tartási idő 

végén sokan jókora halom kikölcsönzött könyvvel a kezükben távoztak. 

2015. október 6.: „Lapidáriumi esték” – Történelmi témájú könyvek népszerűsítése a 

személyes találkozás segítségével. Hangodi László történész-muzeológus várt a múzeumban 

minden érdeklődőt, ifjat és idősebbet egyaránt. A történész bevezetésként arról beszélt, hogy 

ő maga hogyan és mikor kezdett érdeklődni a történelem, a történelmi események iránt és 

mely könyveken keresztül szerezte élete legmeghatározóbb benyomásait, élményeit. Ezt 

követően – kiemelt figyelmet fordítva a magyar történelemre – korosztályok szerint tartott 

könyvajánlót, könyvismertetőt az egybegyűltek részére. Az általa bemutatott kötetek között 

természetesen szép- és szakirodalom is szerepelt. Az összejövetel jóízű közös beszélgetéssel 

zárult, miközben a könyvek kézről kézre jártak. 

2015. október 8.: „Közönségtalálkozó Fábián 

Jankával”. Beszélgetőtársa, Péringer Petra 

könyvtáros többek között arról faggatta az 

írónőt, hogy mikor és milyen indíttatásból fogott 

hozzá az íráshoz. Megtudtuk, hogy Fábián Janka 

– aki nagyanyjától kölcsönözte írói nevét – már 

gyermekként nagyon szeretett olvasni és 

tízévesen maga is megpróbálkozott a 

verseléssel. Első regényét 2008-ban kezdte írni. 

Szó esett még a könyvek megírását megelőző háttérmunkáról. A hallgatóság örömmel 

nyugtázta a bejelentést, miszerint november közepe tájára várható a szerző új könyvének 
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megjelenése. Fábián Janka a közönség soraiból elhangzott kérdésekre is szívesen válaszolt. 

Az összejövetel végén többen is dedikáltatták saját példányaikat az írónővel. 

 

 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 

2015. október 5.: „A rendszerváltás eseményei Várpalotán” A várpalotai bányáról, a 

bányászok életéről beszélgettünk Dr. Buzási István bányamérnökkel, Domján István 

főaknásszal, valamint Lábas István vájárral. Meghívott vendégeink szívesen meséltek az 

érdeklődő közönségnek egykori emlékeikről, élményeikről, izgalmas történeteket 

hallgathattunk a város bányászainak életéről. 

A beszélgetést a Várpalotai Városi Televízió 

Archívumából válogatott műsorrészletekkel is 

színesítettük.  

2015. október 6.: „Hajnal alkony után” 

Törzsök Károlyné, írói nevén Szűcs-Gáspár 

Borbála verseskötetének bemutatója. A 

szerzőt Madaras Annamária mutatta be a 

közönségnek, a verseket pedig Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 

vezetője, valamint Pócsik József tanár tolmácsolta. A rendezvény további közreműködői 

Schwarczingerné Köveskuti Zita, Szűcs Tamás és Kiss János voltak. 

2015. október 7.: „Felnőttkori devianciák” Domján-Koncz Eszter család- és párkapcsolati 

tanácsadó szakpszichológus, a helyi Nevelési Tanácsadó fiatal munkatársának előadásában a 

személyiségzavarok főbb megjelenési formái izgalmas irodalmi és filmes példákon keresztül 

kerültek bemutatásra. 

2015. október 8.: Könyvtárunk ezen a délután színes népi játszóházzá alakult. Az óvodások és 

kisiskolások dióhéjból készíthettek különböző állatfigurákat a könyvtárosok vezetésével.  

2015. október 9.: „Rügytől gyümölcs-rogyásig látó (Az életteljesség költői motívumai Nagy 

László munkásságában)” Tarján Tamás irodalomtörténész című előadására Nagy László 

születésének 90. évfordulója alkalmából került sor. Az előadás tudományos jelleggel, 

ugyanakkor mégis élvezetesen mutatta be a Veszprém megyei születésű költő teljes 

életművét. 
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2015. október 10.: Emléknapot tartottunk 

a várpalotai kötődésű református lelkész, 

művelődés- és irodalomtörténész Dr. Szíj 

Rezső születésének 100. évfordulója 

alkalmából. A megnyitó és köszöntő 

beszédek után a Tabulatúra régizene-

együttes röpített vissza minket a középkor, 

a reneszánsz, valamint a korabarokk kor 

zenei világába. Ezt követően Dr. Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, költő, 

tanár, Szíj Rezső egykori „tanítványa” emlékezett vissza száz éve született gondolkodónkra. 

Őt követte Dr. Szalay Károly kandidátus, József Attila-díjas írót, irodalomtörténész, 

szerkesztő, valamint újságíró visszaemlékezése. Emléknapunkat a „100 éve született Szíj 

Rezső” c. helytörténeti vetélkedő eredményhirdetésével folytattuk, ahol három csapat vehetett 

át oklevelet és értékes könyvajándékot, Szajp Istvánné nyugalmazott könyvtárigazgató 

személyes hangú előadásban beszélt Dr. Szíj Rezső várpalotai tevékenységéről. Végül Dr. 

Szíj Rezső lányai, Szíj Enikő és Szíj Rózsa emlékezett meg a várpalotai vonatkozású 

gondolkodóról különböző családi dokumentumok és fotók vetítésével. 

 

Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc 

2015. október 7.: „Aranykapu 

Gyermekkoncert” Törekyné Nagy Zsuzsanna, 

Lőrincz Tamás és Kiss Krisztián zenekara az 

óvodás korosztálynak összeállított zenés 

könyvtára rendezvényt tartott. Céljuk a gyere-

kek ritmusérzékének, mozgáskoordinációjának 

fejlesztése, érzelmeik gazdagítása a zenén 

keresztül.  

2015. október 7.: „Polgárőrök a biztonságunkért” Tóth Gábor, a zirci rendőrőrs parancsnoka 

beszélt a bűncselekmények, az áldozattá válás megelőzéséről. A Bakony Polgárőr Egyesületet 

Kavalecz Tibor elnök és László Antal tiszteletbeli elnök képviselte.  

2015. október 8..: „Feldaraboljuk a végtelent”– Lackfi János és Gryllus Dániel műsorukban 

kétfelől közelítik meg a versben lakó zene, a muzsikává változó szó mintázatait.  
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2015. október 9.: „Mesekuckó” A hagyományokat őrizve idén is megrendeztük a mesekuckót, 

ahol közismert emberek meséltek a gyerekeknek. Idén dr. Benczik Adrienn, Kasper Ágota, 

Varga-Halmosi Eszter, Vecsey Katalin vállalta a megtisztelő feladatot.. 

2015. október 9.: „Amikor a láb elnehezül… „ Dr. Ruttkay-Miklián Eszter második 

könyvének bemutatója. A szerzővel dr. Vida Beáta beszélgetett.  

2015. október 10.: „Könyvcserebere” - Hozzon 

egy könyvet, vigyen egy másikat – hirdettük az 

eseményt. Sok érdeklődő használta ki az 

alkalmat.  

2015. október 10.: „A helyi színjátszók 

bemutatkozása” Az amatőr színjátszók telt ház 

előtt, nagy sikerrel szerepeltek, Galambos 

Szilveszter: Segítség, fiam van! c. darabjának 

előadása komoly feladat volt.  

Somogyi Laura remek festményeit egész héten megtekinthették az érdeklődők.  

 

Az amnesztia lehetőségével 11-en éltek. Az ingyenes beiratkozás volt a legsikeresebb: 17 új 

beiratkozót regisztráltunk, 160-an újították meg tagságukat. 

 

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 

Központi Könyvtár:  

American Corner –Amerikai Kuckó 

2015. október 6.: „Steverson Collection Book Club – Steverson Gyűjtemény Könyvklub”.  Az 

Amerikai Kuckó könyvklubjában az 

aktuális olvasmányélmények megosztása 

mellett arról beszélgettünk, hogy miként 

változnak a könyvtárak feladatai a 21. 

században. A programhoz a szokásos 

módon csatlakozott a könyvklub 

alapítója, London Steverson 

nyugalmazott szövetségi bíró 

Amerikából, aki a fenti kérdést amerikai 

nézőpontból megközelítve tette érdekesebbé az angol nyelvű beszélgetést. 
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2015. október 6.: „Film Club” Charles Postis „True Grit” című regényének legutóbbi 

filmfeldolgozását vetítette az Amerikai Kuckó. Izgalmas angol nyelvű beszélgetés 

alakulhatott ki a filmet követően az első benyomásokról. Mivel a filmet angol nyelven 

vetítettük, angol felirattal, jó nyelvgyakorlási lehetőség volt a látogatók számára.  

2015. október 7. „Board Games and Quizzes – Társasjátékok és kvízek angol nyelven”. A 

Kuckó mintegy húsz féle angol nyelvű társasjátékából választhattak az érdeklődők. Azoknak, 

akik az Egyesült Államokról való tudásukat szerették volna tesztelni, az Amerikai Kuckó 

három, különböző nehézségi szintű, angol nyelvű kvízt állított össze. A kvízek kitöltő 

látogatók apróbb Amerikai Kuckós nyeremények közül választhattak.  

2015. október 8.: „Információ az 

Amerikai Kuckóról középiskolában” 

A könyvtári szolgáltatásokat az 

Amerikai Kuckó helybe vitte  

a Lovassy László Gimnázium két 

angolos csoportja számára. Egy 

speciális nyelvóra keretében  

a 23 diák és két tanárjuk angol 

nyelven hallhatott egy tájékoztatót 

az Amerikai Kuckó szolgáltatásairól és programjairól, majd a diákok interaktív feladatokon 

keresztül ismerhették meg jobban az USA ötven államát.  

2015. október 8.: „English Conversation Club – Angol nyelvű társalgási klub” A klub 

lehetőséget biztosít a nyelvgyakorlásra mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni az angol 

nyelvi tudásukat, kortól és nyelvi szinttől függetlenül, barátságos és autentikus környezetben. 

2015. október 10.: „Kids Club – Kölyökklub” A  gyerekek különböző, angol nyelvtudást és 

kreativitást fejlesztő feladatokon keresztül dolgozták fel a ,,zene” és az ,,ősz” témáit. 

Hangszerek nevét tanulták meg, angolul énekeltek, beszéltek arról, hogy a zene milyen 

érzelmeket válthat ki, a foglalkozás utolsó részében pedig őszi faleveleket vágtak és 

díszítettek különböző anyagokból.  

2015. október 11.: „Book Sunday – Könyves vasárnap” A délután folyamán a Kuckó 

levetítette az ,,Aranyhaj és a nagy gubanc” c. animációs filmet angol nyelven, magyar 

felirattal.  
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Felnőtteknek szóló rendezvények: 

„2015. október 6. „Lazuljunk egy kicsit!” Könyvtárunk második emeletén relaxációs zene 

melletti mantraszínezéssel vártuk az érdeklődőket.  

2015. október 7.: „Katasztrófák? Nem 

csak a TV-ben…” A Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakem-

bereinek hasznos tanácsai vészhelyzetekre. 

A vörösiszap katasztrófa ötödik 

évfordulója adta az aktualitását annak az 

előadásnak, amelyet a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság munka-

társa, Csékeiné Kaszás Melinda főhadnagy tartott. A résztvevők hallhattak arról, hogy hogyan 

működik a katasztrófavédelem szervezete, megyénk mennyire veszélyeztetett, hol vannak 

vegyipari üzemek, melyek a veszélyes útszakaszok és hogy mi a helyes viselkedés 

katasztrófák idején. Megtudhattuk, hogy mit kell tenni földrengés, árvíz, villámlás, vegyi 

veszélyek esetében és hogy mi a helyes magatartás, ami a sérülésmentességet, bizonyos 

esetekben pedig a túlélést biztosítja. 

2015. október 7.: Német klub. A klub keretében ez alkalommal „A kísérlet - Das Experiment” 

című filmet vetítettük német nyelven magyar felirattal. A vetítés a film történetét, és a 

rendező pályáját bemutató rövid ismertetővel kezdődött. 

 

2015. október 7.: „Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában” című középiskolás 

foglalkoztató füzet sétával egybekötött 

bemutatója. A Nagy Háborút bemutató 

füzet elsősorban iskolásokkal ismerteti 

meg a város első világháborús emlékeit, a 

hátország mindennapjait. A füzet 

készítőinek vezetésével öt irányban 

indultak el a diákok, hogy séta közben 

megtekintsék Veszprém Nagy Háborús 

nevezetességeit. 
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2015. október 8.: „Tudod-e : Érdekességek a testünkről Activity módra” Czvizler Dóra, 

iskolai védőnő egészséggel kapcsolatos, játékos programja diákoknak. Rövid bemelegítő 

feladatok után (mondatposta) az emberi testtel kapcsolatos érdekességeket egy-egy cédulán 

húzták az egyes csapatok, majd rajzolás, körülírás vagy mutogatás segítségével a többi 

csapatnak kellett kitalálni, milyen információt húzott az adott csapat.  

2015. október 8.: „Női körben: A lélek útjain” A Lélek Éled Kör és Szakmai műhely tagjai 

egy délutáni beszélgetésre invitálták az érdeklődőket. A jó hangulatú találkozó során szó esett 

női erőforrásokról, önismereti utakról, de a résztvevők hallhattak női történeteket és ízelítőt 

kaptak  az önsegítő módszerekből is.  

2015. október 8.: „Francia klub” A francia kultúra és nyelv iránt érdeklődőknek a Fordulópont 

című filmet vetítettük francia nyelven magyar felirattal 

2015. október 8.: „Séta az egészségért 

Veszprém környékén” Nagyné Kozma 

Ildikó vetített képes előadása tágabb 

környezetünk állapotáról és az 

egészségmegőrzésről. Előadásának 

második részében bemutatta a Veszprém 

környékén néhány éve kialakított 

tanösvényeket, valamint sétaútvonalakat.  

2015. október 9.: „Csapra vert irodalom” 

Az irodalom és az alkohol kapcsolatát taglaló rövidebb részletek, anekdoták és játék várta a 

Fricska kocsmában, az Utcakönyvtárnál szervezett rendezvényen a résztvevőket. 

2015. október 9.: „Egészségfelmérés az 

EFI (Egészségfejlesztési Iroda) 

segítségével. A veszprémi Egészség-

fejlesztési Iroda munka-társai vérnyomás-, 

szívstressz-, testösszetétel mérést, vala-

mint diabeteszre való hajlamot szűrtek és 

életmód kockázatbecslést végeztek. 

 

2015. október 9.:  „Fejben dől el!” Freidler Andrea,  a veszprémi Egészségfejlesztési Iroda 

munkatársának előadása az egészséges életmód tényezőiről, kialakításának lépéseiről az 

elmúlt évek orvosi és természettudományos kutatásainak alapján. 
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2015. október 9.:  „Veszprémi Szemle” várostörténeti folyóirat legújabb számának 

bemutatása. Elsőként Földesi Ferenc ny. á. ezredes, helyismereti kutató adott ízelítőt 

Veszprém város címerének történetéből, majd Egervári Márta, restaurátor mutatta be a városi 

zászló másolatának elkészítési folyamatát. 

2015. október 10.: „Hazajönni zabad?” - 

„5 órai tea” Könyvklub Ez alkalommal 

gróf Nádasdy Borbála volt a klub 

vendége, aki bemutatta könyveit és mesélt 

életútjáról. Célunk az olvasóink által 

kedvelt, helyi gyökerekkel rendelkező író 

megismerése-megismertetése volt.  

2015. október 10.: „Sigillum civitatis 

Wesprimiensis” Földesi Ferenc vetített képes előadásában Veszprém város címerének és 

pecsétjének történetét ismertette kezdetektől napjainkig sok érdekességgel kiegészítve.  

 

Gyerekeknek szóló rendezvények: 

2015. október 9.: „Népek meséi” Ismét megrendeztük a korábbi években sikeresnek bizonyult 

’Népek meséi’ elnevezésű foglalkozást, amelynek keretében meséket olvastunk fel általános 

iskolás diákoknak magyar, angol, német, francia, olasz és orosz nyelveken. A program 

önkéntesek segítségével valósult meg, többek között a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 

külföldi diákjainak részvételével.  

2015. október 8.: „Középpontban az egészség!” Sütő Erika védőnő előadása az őszi, téli 

gyermekbetegségekről és azok megelőzéséről.  

2015. október 9.: „Őszi dallamok szárnyán” címmel Rábaközi Rita tartott zenés, verses 

foglalkozást a legkisebbeknek. A rendezvényen nagyon sok érdeklődő vett részt, a kismamák 

és a babák egyaránt élvezték a műsort és 

lelkesen kapcsolódtak be az éneklésbe és a 

mozgásos feladatokba.  

2015. október 9.: „D.A.C.” Kalapos 

Évával, a D.A.C. című ifjúsági 

regénysorozat írónőjével Csapody Kinga 

beszélgetett. A találkozón az írónő 

könyveinek alapjául szolgáló témákról, a 

barátságról, a szerelemről, valamint a 
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fiatalokat leginkább érdeklő problémákról folyt a beszélgetés.  

2015. október 9.: „Titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek” Beszélgetés Beck Andrea 

írónővel. A résztvevők lelkesen hallgatták az írónő meséit, sokat kérdeztek a könyvek 

születéséről és a várható folytatásokról.  

2015. október 10.:  „Királyi nyavalya”  – a Kossuth iskola színjátszó körének előadása. Az 

előadás nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében.  

2015. október 10.:  Játék a verssel – a Botev és a Rózsa iskola színjátszó körének előadása.  

Zenés, verses, irodalmi összeállítás.  

2015. október 10.:  „Borsószem 

hercegkisasszony – Könyvtári hétpróba” 

Játékos kalandozás a gyermekkönyvtárban. 

A Borsószem hercegkisasszony című mese 

tartalmát különböző játékos feladatokon 

keresztül kellett feldolgozni a gyerekeknek. 

A vetélkedő 7 helyszínem zajlott 

középiskolai közösségi szolgálatot teljesítő 

diákok segítségével. Az akadályversenyben 

résztvevők mindannyian oklevelet és ajándéktárgyakat kaptak.  

2015. október 10.:  Őszi LEMangURIA – Ujszászi Petra gyerektánc foglalkozása zenével, 

játékkal és a képzeletünkkel.  

 

Könyves Vasárnap – 2015. október 11.: 

„Kézműveskedés az ősz jegyében” A résztvevők falevelekből hajtogatott őszi rózsákat, illetve 

spatulából készített őszi ajtódíszt készítettek.  

„Nyomoz a család” Az izgalmas, 

könyvtárhasználattal kapcsolatos 

vetélkedőben hét család, összesen 20 fő 

vett részt. Minden csapat oklevelet 

kapott 

„20 éves a Veszprémer Klezmer Band 

Veszprém egyik meghatározó zene-

karának jubileumi koncertjére került sor 

könyvtárunkban 
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„Hévízi gyógymódok” Dr. Bergmann Annamária a világ legnagyobb területű, természetes, 

fürdésre alkalmas meleg vizű gyógy tavának kialakulását, gyógyhatását és a Szent András 

Reuma Kórházban alkalmazott gyógyítási terápiákat mutatta be.  

„Csiribiri” – A Dózsa iskola Csip-csup bábcsoportjának előadása Weöres Sándor versei 

alapján, hagyományos és bábjátékos elemek felhasználásával 

„Hónapsoroló” – Zenés gyermekműsor Ribizli bohóccal Tormási Attila bohócműsora minden 

korosztály körében nagy sikert aratott.  

„Mézengúzok együttes gyermekkoncertje”. A gyerekek közösen énekeltek, zenéltek, 

táncoltak, játszottak az együttes tagjaival.  

„A szavak ereje: áldás vagy átok?” – Családias beszélgetés Makó Judit life coach-csal. A 

családias hangulatú kötetlen beszélgetés minden 

résztvevő számára nagyon hasznos és 

elgondolkodtató volt.  

„Tarka Forgó” – Zenés, verses, tréfás jelenetek – 

a gyulafirátóti Kék Madár Színjátszó Kör 

előadásában Az előadáson résztvevő gyerekek 

énekeltek, verseltek és humoros jeleneteket 

adtak elő, nagyon jó hangulatot teremtve ezzel  

a közönség körében.  

„Papír álmok, papír csodák” – Kézműves 

játszóház Csutka Ildával. A kézműves 

délutánon papírból képeslapokat, 

ajándékzacskókat lehetett készíteni.  

A foglalkozáson végig hatalmas volt az 

érdeklődés és mindenki elégedetten távozott az 

általa készített „papírcsodákkal”. 

A Könyves Vasárnapi rendezvények nagyon 

népszerűek voltak: 2032 látogató járt aznap a 

könyvtárban, 1145 fő élt az ingyenes beiratkozás lehetőségével (közülük 191 fő volt az új 

beiratkozó), és 66 fő használta ki az amnesztiát. 
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Kiállítások: 

„Első világháborús emlékek családi 

archívumokból” Az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság felhívására a 

lakosságtól beérkezett emléktárgyakat, 

fényképeket, leveleket, iratokat, 

képeslapokat, valamint a korszakot idéző 

könyvtári folyóiratokat, könyveket 

állítottuk ki a könyvtár kisgalériájában, 

melyet a Sublótba zárt háború című 

vándorkiállítás tett teljessé. 

„Elfelejtett könyvjelzők” A látogatók egész héten megtekinthették azt a kiállítást, amelyet a 

könyvekben felejtett apróságokból rendeztünk. Az évek során összegyűlt tárgyakból a 

legérdekesebbeket választottuk ki.  

„190 éve született ifjabb Johann Strauss osztrák zeneszerző, zeneköltő, a „Keringőkirály!” Ez 

alkalomból nyílt kiállítás a Zenemű- és Médiagyűjteményben a könyvtár dokumentumaiból 

összeválogatva.  

Az Aradi vértanúk: Az október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztre emlékeztünk a 

könyvtárunk állományában megtalálható albumok és könyveket összegyűjtésével és 

kiállításával.  

 

Játékok:  

2015. október 5-11. 

„Európa tájain” A német nyelv és kultúra népszerűsítése jegyében egész héten online kvízzel 

vártuk olvasóinkat.  

„Totó – Angliáról, angolokról” Érdekességek az Egyesült Királyságról és lakóiról 

„Retro tévéfilmsorozatok” kvízjáték tévében látott sorozatok érdekességeiről, elfeledett 

részeiről 

„Nem csak gyerekeknek – Rajz- és bábfilmsorozatok a tévében” Régi mesefilmekre 

emlékezhettek a játékos kedvűek. 

2015. október 10.: „Óriás társasjátékparti” A látogatók kipróbálhatták a kisebbeknek és 

nagyobbaknak szánt társasjátékokat, kártyajátékokat. 
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Március 15. úti Könyvtár: 

2015. október 6.: „30 éve a lakótelep 

szívében: kiállítás a könyvtár 

történetéről” Tablók, plakátok, 

szórólapok és fotók mutatták be a 

könyvtár életének főbb eseményeit, 

kiemelve az elmúlt 5 évet. A kiállítást a 

városrész önkormányzati képviselője 

nyitotta meg. A megnyitón a könyvtár a 

város vezetése, volt munkatársai, az itt működött klubok képviselői, valamint olvasói vettek 

rész.  

2015. október 6.: „Könyv a könyvben” Kilián László, író, a Művészetek Háza 

igazgatóhelyettese előadása azokat a könyveket mutatta be vetítéssel színesítve, melyek saját 

művei megírásához adták az ihletet  

2015. október 7.: „Az Otthontól az iskoláig – biztonságos közlekedés” c. rejtvénypályázat 

eredményhirdetése. Az alsó tagozatos diákok számára meghirdetett vetélkedőn kilenc csapat 

vett részt..  

2015. október 8.: Egészségünk megőrzése a 

Bakony kincsestárából: a Veszprémi 

Gyógynövény és Életmód Klub tapasztalatai. 

Az előadás ismertette környezünk, a Bakony 

fontosabb gyógynövényeit, azok hatásait, 

felhasználását a betegségek leküzdéséhez és 

a megelőzéshez. 

 

2015. október 9.: „Gondolatok a 

könyvtárban”: Felolvasómaraton. A résztvevők könyvrészleteket, verseket olvastak fel. Azok, 

akik a helyszínen kaptak kedvet a felolvasáshoz, az Olvasók Fájára felkerült könyvekből is 

választottak részletet.  

2015. október 10.: Vár a könyvtár! : Rendkívüli nyitvatartás az Országos Könyvtári Napok 

alkalmából. A kézműves foglalkozáson kívül ingyenes beiratkozási lehetőség, amnesztia a 

késedelmes olvasóknak, könyvtári totó várta a résztvevőket. 
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2015. október 10.: „A mese ölelése” 

Csernik Szende székely mesemondó 

előadása  (Lábita Színház) Ízes székely 

mesék hangzottak el a délután folyamán. 

Az előadó a gyerekeket nagy élményhez 

juttatta nemcsak a kicsiket, hanem a 

szülőket és a jelenlévőket egyaránt. A báb, 

és lábbábjátékok vicces csali meséi 

örökérvényű igazságokat hordoznak. 

 

 

Dózsavárosi Könyvtár: 

2015. október 5.: „Az én Balatonom” Zsiga Henrik Balaton c. útikönyvének bemutatója 

különleges esemény volt, hiszen itt lakunk a Balaton mellett, mindegyikőnknek vannak 

tapasztalatai. Így a találkozó második része beszélgetéssé alakult, amikor egymás történeteit 

hallgattuk meg. 

2015. október 6.: „Legyünk újra derűsek, egészségesek, kiegyensúlyozottak!” Etka-jóga 

bemutató foglalkozás 

2015. október 7.: „Kitágul a határ” Zenés 

gyerekműsor és hangszerbemutató. Tóth 

László zenepedagógus élményszerű, 

interaktív, mozgásos, játékos gyerek-

könyvtári foglalkozása. 

2015. október 7.: „Mesetár” Csatári Éva 

drámapedagógus foglalkozása. A tolerancia 

egyik feltétele az, hogy bele tudjuk képzelni 

magunkat a másik ember bőrébe, adott 

helyzetben. Minden ember máshonnan jött, más lehetőségekkel, készségekkel, más dolgokat 

tart fontosnak, és másként intézi dolgait, más prioritások szerint él. Éppen ezért egymás iránti 

tolerancia erősítése nagyon fontos már kisebb gyermekkorban. 

2015. október 8.: „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” Ringató foglalkozás Rábaközi Rita 

vezetésével. A művészet eszközeivel fejleszteni már nagyon kicsi kortól lehet és kell is. Ezt 

vallják azok, akik részt vettek a foglalkozáson. Hiszen együtt dalolni, játszani a kicsikkel 

alapvetően fontos. 
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2015. október 9.: Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő olvasópályázat eredményhirdetése 

általános iskolásoknak. Az olvasópályázat eredményhirdetésén a résztvevők meghallgatták „A 

hétfejű tündér” című mesét Papírszínház segítségével.  

2015. október 10. ”Manók és tündérek” – Játszóház. Cserépmanó, zseníliatündér, manós 

hűtőmágnes, mesetotó és játékos feladatok várták a gyerekeket a könyvtárban. Megtelt a 

könyvtár vidámsággal és egymás után 

születtek a szebbnél szebb és különlegesebb, 

egyedibb manók és tündérek. 

2015. október 5-10.: „Négyszögletű Kerek” 

Kiállítás. A kiállításra látogató csoportok 

nagy érdeklődéssel nézték meg a tárlatot is, 

lapozgattak bele a könyvekbe. Az író 

használati tárgyai is hozzá segítették a 

látogatókat, hogy még jobban megismerjék 

Lázár Ervint. 

 

Nagyon sok rendezvény várta a látogatókat a kistelepüléseken is, de a bőség zavara miatt 

ezeket nem lehet mind felsorolni. A színes kínálatban szerepelt társasjáték-bajnokság, 

találkozók Bosnyák Viktóriával, Nádasdy Borbálával. Nagyon fontos (és idén nagyon sok 

településen előkerülő) téma volt a beszélgetés a helyi értékekről és a helyi értéktárak 

bemutatása, általában a polgármesterek és helytörténészek segítségével. Litéren Sterczer 

Hilda beszélt Erőss Zsolt hegymászóról. Nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi 

polgárőrségekkel és a rendőrséggel, ezt a sok biztonsággal kapcsolatos program bizonyítja. 

Az összefogás az egészségünkért témakört az előadásokon túl bemutatók, szűrések és 

testedzései lehetőségek színesítették. A gyerekeket számtalan mesés rendezvény várta, 

Csopakon pl. Kóka Rozália volt a vendég. A könyvtári játszóházakon és kézműves 

foglalkozásokon a felnőttek is jól érezték magukat. Több helyen hirdettek művészeti- és 

olvasópályázatokat. 
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