


2014.  október  15.:  Romantika,
történelem  és  a  nők címmel  író-olvasó
találkozóra  vártuk  az  érdeklődőket:
Fábián  Janka írónő  volt  a  vendégünk.
Beszélgettünk  az  írás  és  a  könyvkiadás
folyamatáról, megismertük a magánember
Fábián  Jankát,  aki  bemutatta  legújabb
kötetét is. A találkozó végén a résztvevők
között kisorsoltuk egyik nyomtatásban is
megjelent novelláját. Fábián Janka főleg a
női olvasók körében lett igen népszerű a
magyar  történelem  eseményei  és
helyszínei  köré  szőtt  romantikus
történeteivel. Résztvevők száma: 37 fő
Az  írónővel  október  15-én  este  Úrkúton,  október  16-án  Kislődőn,  majd  Városlődőn
találkozhattak az olvasók, ahová még Veszprémből is eljött egyik rajongója. A kistelepülési
rendezvényeken közel 30 fő vett részt.

2014.  október 16.:  Rapai  Judit
képes  úti  beszámolójának
Könyves  kalandok
Hollandiában volt  a  címe.  Az
életmód-tanácsadóként  dolgozó
hölgy  másfél  évet  töltött
Hollandiában  családjával,
köszönhetően  férje  munkahelyi
kiküldetésének.  Beszélt  arról  a
szemléletváltásról,  amely  akkor
történt,  amikor  Hollandiában  is
elkezdett  hanyatlani  a  könyvtári
látogatók  száma.  Mint  mondta,
az igények felmérése után olyan
változtatásokat  vezettek  be  a

könyvtárakban,  amelyeknek  köszönhetően  vonzóvá  tették  a  könyvtárak  belső  terét  a
digitalizált világhoz szokott ifjúság számára is. A bemutatott képeken a bevásárlóközpontok
hangulatát idéző, mégis otthonos, színes, marketingfogásokat alkalmazó, közösségi térként is
funkcionáló  könyvtárakat  ismerhettek  meg  az  előadás  résztvevői.  A  hollandiai  élettel
kapcsolatban  Rapai  Judit  az  ország gyermekközpontúságát  emelte  ki  mind  az  oktatásban,
mind az otthoni nevelésben, illetve a közlekedésben
is. Résztvevők száma: 41 fő vegyes korosztályból
2014.  október  18.:  A  könyvtár  hatvanadik
születésnapja  alkalmából  játékos  családi
vetélkedőt szerveztünk.   Az  előzetes  felkészülést
nem  igénylő  vetélkedőn  öt  család  vett  részt.  A
csapatok tíz állomás feladatait teljesítették. Ezeken
tréfás történetekről döntötték el, hogy megtörtént-e
könyvtárunkban  vagy  sem,  majd  a  számítógépes
katalógusunk segítségével könyveket kerestek meg,
amelyekben egy Fekete István-idézetet rejtettünk el.
A könyvtár történetéről szóló mesét egészítettek ki
az intézmény weboldalának segítségével, kérdésekre



kerestek választ a könyvtár  folyosóján elrejtett  információk segítségével,  európai országok
népszerű  ételeit,  italait,  táncát  és  egyéb  jellegzetességeit  csoportosították,  könyvcímeket
párosítottak  össze  a  belőlük  készült  filmekkel,  ügyességi  feladatot  teljesítettek  és  a
könyvtárosok arcképét párosították össze a gyermekkori fotóikkal. Az Ajkai Mozi is társult a
vetélkedőnkhöz: filmekkel kapcsolatos totót tölthettek ki a versenyző családok. Résztvevők
száma: 16 fő
Kísérő programjaink
Az olvasás művészet – Az olvasás öröme 60 képzőművészeti alkotáson címmel kiállítás
készült  a  könyvtár  előtti  folyosón,  amely  több  évszázadra  visszamenően  mutatja  be  a
könyvtárat, a könyvet, az olvasást.
Október 13-18. között  ingyenes volt a beiratkozás, ezt összesen 116 olvasó vette igénybe.
Ezen  a  héten  a  Megbocsátás  hetét is  megtartottuk:  térítésmentesen  visszavettük  a  lejárt
határidejű könyveket.
A könyvtár születésnapi ajándéka egy szép, új szőnyeg volt, az Utazó olvasó kiállítás helyére
pedig hírességektől származó idézeteket függesztettünk ki.

Városi Könyvtár, Badacsonytomaj:
2014.  október  14.:  A  badacsonytomaji  Városi  Könyvtár  helytörténeti  adatgyűjtésének,
archiválásának  eddigi,  két  éves  munkáját  mutatja  be  az  Országos  Könyvtári  Napok  alatt
megnyitott  kiállítás.  A  legjobb,  legérdekesebb  fényképeket  gyűjtöttük  össze  a  település
múltjából.  A  kiállítás  legérdekesebb  képei  az  50.  badacsonyi  Szürethez  kapcsolódnak.
Csonkás Sándor képei  az 1964. évi,  első szüreti  mulatságra emlékeznek.  Fejér István 150
képet ajándékozott a könyvtárnak. Érdekes képek készültek az 50 évvel ezelőtti gyógyszertár
belsejéről  és  környékéről.  A Szedlák  család  a  bányászokról,  kővágókról  készített  képeket
hozott.  Többen  is  felajánlottak  egy-egy  darab  fényképet,  melyek  később  szintén  nagy
helytörténeti  értékűek  lesznek.  A  kiállítás  képeit  Kalmár  László,  egykori  könyvtáralapító
könyvtáros, helytörténész könyvéből vett szövegek magyarázzák. A kiállítást Faragó György
fotóriporter  ajánlotta  az  érdeklődők  figyelmébe,  akik  sok  ismerős  arcra  figyeltek  fel  a
képeken. A kiállítást közel 50 fő látta a könyvtári héten. 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
2014. október 13.: „Értékek a térképen – értékek a városban” Helytörténeti séta egyéni
indulók  és  csapatok,  felnőttek  és  gyerekek  számára.  A vetélkedő  célja  a  helyi  kulturális
értékek  megőrzése,  a  lokálpatriotizmus  erősítése.  A  séta  végén  minden  induló  ajándékot
kapott. Résztvevők száma: 122 fő



2014.  október  13.:  A  2014/2015.  évi  Könyvfaló egész  éven  át  tartó  olvasásfejlesztési
vetélkedő  program  indítása  Györgyi  Dénes  és  a  Vörösberényi  iskolában.  A  feladatok
folyamatosan felkerülnek a könyvtár honlapjára (www.strandkonyvtar.hu), az olvasásba azok
a gyermekek is bekapcsolódhatnak, akik nem e két iskolába járnak. A résztvevők száma: 531
fő
2014. október 15.: Könyvbemutató – Kocsis Noémi: A dajka. Hogy alakul egy egyszerű nő
sorsa  a  IX.  századi  Franciaországban?  Megismerkedünk  az  akkori  emberek  életmódjával,
társadalmi különbségekkel, gyógynövényekkel, a babonákkal, a gyermeknevelés és az árva
gyermekek sorsával. A résztvevők száma:15 fő
2014.  október  16.:  Tücsökzene Varga  Kati  nénivel  a  gyerekkönyvtárban.  Generációk
tartalmas  együttléte,  lehetőség  a  szabadidő  hasznos  eltöltésére,  népzenei  hagyományok
fenntartása,  gyerekdalok,  mondókák  tanítása  gyerekeknek  és  szüleiknek  egyaránt.  A
résztvevők száma: 62 fő
2014. október 17.: Könyvbemutató előadás – Fődi Attila: Gyógyhatású gombák a Kárpát-
medencében. A gombaszakértő vetített képes előadásán a gyógygombák kémiai összetételét
bemutatva érzékeltette azok sokszínű gyógyhatását. A résztvevők száma: 21 fő
2014.  október  18.:  Szomszédolás  Tapolcán  a  Cimborákkal.  Megtekintettük  az
Iskolamúzeumot és a Wass Albert Városi Könyvtárban gyerekkönyvtári foglalkozáson vettek
részt a gyerekek, a felnőttek ezalatt megismerkedhettek a felújított könyvtárral. A résztvevők
száma: 36 fő

Városi Könyvtár, Balatonfüred 
2014. október 13. : „Kedvenc könyvem, mesém…” Fiatalkori olvasmányélményéről mesélt
Regdon László Balatonfüred rendőrkapitánya.  Gyermekkorának legemlékezetesebb könyve
Karl May: Az ezüst tó kincse. Beszélgetőtársa Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató volt, aki
nemcsak olvasmányairól, hanem gyermekkoráról, hivatásáról, érdeklődési köréről is kérdezte
a  vendéget.  Az  előadáson  a  regényből  készült  film  részleteit  is  megtekintettük.
Rendezvényünkön 22 általános iskolás diák (14 év alattiak) és 8 felnőtt (18-50 évesek) vett
részt.
2014.  október  14.:  Mesekuckó  Mentovics  Éva  meseíróval óvodásoknak  és  első.
osztályosoknak  az  Arácsi  Fiókkönyvtárban.   A  szerző  saját  könyveit  mutatta  be,  játékos
feladatokkal,  meseolvasással,  mondókázással  színesítve  a  programot.  Meghallgattuk
Mentovics  Éva  megzenésített  verseit,  a  rendezvény  végén  pedig  a  legfigyelmesebb,
legügyesebb  gyerekek  ajándékot  kaptak  a  szerzőtől.  A rendezvényen  83 gyermek  (14 év
alattiak) és 6 felnőtt (18-50 évesek) vett részt.



2014.  október14.  :  A  Játszóházban
szerveztük meg Nyulász  Péter  Ciprián  – A
Balaton  hercege  című  könyvének
bemutatóját. : Ciprián – A Balaton hercegeA
szerző beszélt a mű keletkezéstörténetéről, a
Balaton  Tündérének,  a  Bakony
Varázslójának  és  Tihany  hercegeinek
legendájáról,  Helkáról  is.  Diavetítés,
felolvasás, játék, nyelvi fejtörők, mondókák
színesítették  vendégünk  előadását.  .
Rendezvényünkön 23 általános iskolás diák
(14 év alattiak) és 10 felnőtt (18-50 évesek)
vett részt.

2014. október 14. :  „Balatonparton nádi világban” – Olvasás-fejlesztési  foglalkoztató /
munkatankönyv bemutatása a Játszószobában. Az előadó Hajdúné Babos Katalin, a Fekete
István Általános Iskola igazgatója  volt,  aki olvasás-  és szövegértés  fejlesztő munkafüzetét
mutatta be. A munkafüzet főként balatonfüredi sajátos nevelési igényű gyermekek számára
készített  speciális  feladatokból  áll.
Rendezvényünkön  12  felnőttet  (18-50
évesek) köszönthettünk.
2014.  október  15.  „Mesélnek  a
tárgyak…” –  helytörténeti
érdekességekről  iskolásoknak.  A
foglalkozást  Tóth  Györgyi  helytörténeti
könyvtáros  vezette.  A  résztvevő  diákok
játékos  foglalkozás  keretében,  sok
érdekes feladat megoldásával ismerhették
meg településük sajátosságait,  történetét,
múltját.  Rendezvényünkön  21  +  12  fő
általános iskolás diák (14 év alattiak) és 4
fő pedagógus (18-50 évesek) vett részt. 
2014.  október  15.:   Ringató  foglalkozás  0-tól  3  éves  korig.  A  Rábaközi  Rita  vezette
rendezvények mindig is nagy népszerűségnek örvendtek a balatonfüredi anyukák és babák
körében.  Énektudása,  hangszerjátéka  még  a  legtartózkodóbb  gyermeket  is  táncra  bírja.  A
foglalkozás  oldott,  szeretetteli  légköre  meghozza  az  együtt  éneklés  örömét,  fejleszti  a
kreativitást,  oldja  a  gátlásokat.  „A  Ringató  családi  művészeti  nevelési  program.
Mindenekelőtt  fontos  számunkra  a  zenei  élménynyújtás,  hogy  a  résztvevő  felnőttek  és
gyerekek  átéljék  a  közös  játék  és  éneklés  örömét.  Mintát  adunk a  szülők számára,  hogy
hogyan  kezdődhet  a  családban  a  zenei  nevelés.  A  Ringató  nem  műsor,  nem  valamiféle
előadás! Közösen - a résztvevő felnőttekkel - hozzuk létre a foglalkozás élményét.”  (Forrás:
http://www.ringato.hu) A programon  35 kisgyermek  (14 év  alattiak)  és  35  felnőtt  (18-50
évesek) vett részt.
2014.  október  15.:   Kóstoló:  egészséges  „nasik”  gyerekeknek,  felnőtteknek.  A
balatonfüredi  Városi  Könyvtár  könyvtárosai  által  nyers  gyümölcsökből  és  zöldségekből
készített  finomságok  nagy  sikert  arattak  a  gyerekek  és  felnőttek  körében  egyaránt.
Rendezvényünkön 29 általános iskolás diák (14 év alattiak) és 11 felnőtt (18-50 évesek) vett
részt. 
2014. október15. : „Mit kell tudnunk a gombákról? A tudatos gombaszedés titkai” című
előadásunk vendége Kelli Lajos gombaszakértő volt, aki saját gombagyűjteményét hozta el és
mutatta  meg az érdeklődőknek. A rengeteg illatos gomba sajátos tulajdonságait  és szedési

http://www.ringato.hu/


módját is megismerték a résztvevők. Rendezvényünkön 29 diák (14 év alattiak) és 5 (18-50
évesek) + 12 (50 év felettiek) felnőtt vett részt.  
2014.  október  15.  :  „Bio  –praktikák  a  konyhában  és  a  háztartásban.  Öreganyáink
tudománya. Emlékezzünk közösen eleink tudására!” Előadónk volt Korgáné dr. Jánosik
Zsuzsa „biokonyhász”,  aki  sok természetes  praktikával  és kevés vegyszerrel  képzeli  el  az
ideális háztartást. Előadásából kiderült, hogy a természetes anyagok, a vegyszerek kizárása
életünkből és a környezettudatosság sok betegségtől megkímélhet minket. Rendezvényünkön
3 (18-50 évesek) + 14 (50 év felettiek) felnőtt vett részt.

2014.  október  16.:  „Mesekuckó
Mentovics  Éva  meseíróval” A szerző
saját  könyveit  mutatta  be,  játékos
feladatokkal,  meseolvasással,
mondókázással  színesítve  a  programot.
Meghallgattuk  Mentovics  Éva
megzenésített  verseit,  a  rendezvény
befejezéséül  a  legfigyelmesebb,
legügyesebb gyerekek ajándékot kaptak
a  szerzőtől.  Rendezvényünkön  27
gyermek  (14  év  alattiak)  és  8  felnőtt
(18-50 évesek) vett részt.
2014.  október  16.  :  „E-könyvek,
hangoskönyvek,  a  „QR-kód”  és  az

azon  keresztül  elérhető  mobilszolgáltatások  bemutatása  könyvtárosoknak,  iskolai
könyvtárosoknak” Előadó:  Soponyai  Ilona  könyvtáros.  Az  előadás  során  átfogó  képet
kaptunk  a  QR-kód,  a  Magyarországon  beszerezhető  E-könyvek  és  hangoskönyvek  hazai
helyzetéről. Rendezvényünkön 2 (18-50 évesek)+ 1 (50 év felettiek) felnőtt vett részt.
2014. október 17. : „Csatlós Melinda:
Bakonyi betyármesék” Az előadáson a
szerző  két  könyvének:  „Egy  tucat
bakonyi betyármese” és a „Történetek a
faluból”  című  könyvek  történeteiből
hallhattunk  ízelítőt.  Átfogó  képet
kaptunk a régi magyar paraszti életről és
a  betyárok  mindennapi  küzdelmeiről,
világáról  is.  Rendezvényünkön  15
gyerek  (14  év  alattiak)  és  5  (18-50
évesek)+ 1 (50 év felettiek) felnőtt vett
részt. 
2014.  október  18.  :  Diavetítés  és
társasjátékok  bemutatója  a  Városi
Könyvtárban.  Ma hazánkban a hagyományos  diavetítés  újra  nagy népszerűségnek örvend,
mivel  idén  60 éves  a  sokak  által  szeretett  a  Magyar  Diafilmgyártó  Vállalat.  Jogutódja  a
Diafilmgyártó Kft.  ezen évforduló alkalmából  sok diavetítéssel,  kiállítással,  rendezvénnyel
kedveskedik  az  érdeklődőknek.  Könyvtárunk  igyekszik  csatlakozni  ezen  elképzeléshez  és
népszerűsíti  a  diavetítést,  így  őrizve  a  hagyományt.  Rendezvényünkön  3 gyermek  (14 év
alattiak) vett részt.
2014.  október  19.:  „Könyves  vasárnap” A  „Könyves  vasárnap”  elnevezésű  szabadidős
programot családok számára állították össze a balatonfüredi könyvtárosok. A balatonfüredi
Városi  Múzeumban  és  a  Látogató  Központban  volt  lehetőség  könyvtári  beiratkozásra,
kifestők  használatára  vagy  könyves  rejtvények  megfejtésére  valamint  kézműves



foglalkozásokon való részvételre. Rendezvényünkön 39 gyermek (14 év alattiak) és 12 (18-50
évesek) + 8 (50 év felettiek) felnőtt vett részt.

Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő

2014.  október  15:  Gerendás  Lajos,  a  Helyi
Értéktár Bizottság tagja „Múltunkban a jövőnk”
címmel  tartott  előadást  a  település  értékeiről.
Résztvevők száma: 18 fő

2014.  október  16.: Családi  kézműves
játszóházba  vártuk  az  érdeklődőket,  kicsiket  és
nagyokat  egyaránt,  ahol  Adél  néni  (Zsapka
Jánosné népi iparművész) segítségével az ügyes
kezű gyerekek gyöngyökből állatos kulcstartókat,
ékszereket készítettek. Résztvevők száma: 20 fő

2014. október 17: „Kincsünk a gyermek” Tölgyes Beáta védőnő előadásában az egészséges
életmódra nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. A résztvevő szülők a gyermekeiket is
elhozhatták magukkal. Résztvevők száma: 26 fő.
2014. október 17. : Mesedélelőtt óvodásoknak.  Az óvodás gyerekeket a mesék birodalmába
vártuk,  ahol  megismerkedhettek  a  különböző  népek  meséivel.  A  tágra  nyílt,  csillogó
gyermekszemek láttán igazán mesés volt ez a délelőtt mindannyiunk számára. 

2014.  október 17.  „Lássunk tisztán!”
Reider  József  optikus  a  látásról,  a
szembetegségek  megelőzéséről  tartott
előadást.  A  látszerész  szakember  a
rendszeres  évenkénti  látásvizsgálaton
való részvétel fontosságát hangsúlyozta,
ami  nemcsak  a  látásproblémák  és  a
szembetegségek  diagnosztizálása  miatt
fontos,  hanem  segítségével  egyéb
betegségek,  mint  például  a
cukorbetegség vagy a magas vérnyomás
jelei  is  korábban  felismerhetők.  Ezt
követően  a  közönség  szemészeti
szűrővizsgálaton  vehetett  részt.  A
várakozás  percei  Reider  úr  jóvoltából

kávé,  ásványvíz,  pogácsa  fogyasztása  mellett,  baráti  beszélgetéssel  teltek  el.  Résztvevők
száma: 13 fő



Berhida, Kultúrház és Könyvtár
2014.  október 9.:  A Berhidai  Kertbarát  Kör vetítéses  előadást  szervezett  az  érdeklődők
részére  „Ismerd meg a kertbarátok munkáját!” címmel.  A részvevők vetítéses előadást
láthattak  az  otthon  termeszthető  egészségmegőrző  zöldségek termesztéséről.  A program a
felnőtt  korosztályt  érintette,  akik  hasznos  ismeretekkel  lettek  gazdagabbak  az  előadást
követően. Résztvevők száma: 23 fő
2014.  október  15.:  Kreatív  kurzus címmel  kézműves  foglalkozást  szerveztünk  a  fiatal
korosztály részére. Az őszhöz kapcsolódóan különböző technikákat kipróbálva ablakdíszeket,
faliképeket készíthettek a gyerekek. A gyerekek nagyon élvezték a programot és az őszt a
legkreatívabb módon ábrázolták az általuk készített tárgyakon. Résztvevők száma: 23 fő
2014.  október  15.: A  Kultúrház  és  Könyvtár  Petőfi  Művelődési  Ház  és  Könyvtár
tagintézményében 17 órától  fotókiállítás  várta a látogatókat.  „Közelebb…Egyre közelebb
címmel”  Kalmár  Lajos  Gábor  fotókiállításának  megnyitójára  természetfotókkal  készült,
melyek  lenyűgözték  a  látogatókat  és  a  kiállítás  megnyitóját  Pászti  György  fotográfust
egyaránt. A programra az Ady Endre Általános Iskola két tanulója (Lakatos Roberta és Oláh
Míra)  népdalcsokorral  készült.  A  kiállításon  minden  korosztály  képviseltette  magát  és  a
gyerekektől a felnőttekig mindenkit elkápráztattak a fényképek. Résztvevők száma: 40 fő
2014. október 16.: „Mert Olvasni Jó!” címmel mesemaratonon vehettek részt az érdeklődők
a PERSZE Színjátszó Egylet közreműködésével. A program szintén a Kultúrház és Könyvtár
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár tagintézményében kapott helyet. Elsősorban gyerekeknek
szerveztük a  mesemaratont,  amelyen  különböző történeteket  ismerhettek  meg.  Résztvevők
száma: 13 fő
2014. október 17.: Baranyai Máté kortárs költővel találkozhattak az irodalomkedvelők,
akik Szívtárogató című kötete mellett  egyéb köteteit  is elhozta  a megjelenteknek.  A költő
beszélgetőpartnere  Lakatos-Ézsiás  Anita  volt.  Az  előadás  kötetlen  beszélgetés  keretében
zajlott. A jelenlevők megismerték a költő életútját és a munkásságát egyaránt. Az író-olvasó
találkozó  nagyon  jó  hangulatban  zajlott,  az  elhangzott  költemények  magával  ragadták  a
közönséget. Résztvevők száma: 17 fő
2014.  október  18.: A  selejtezett  könyvek  vásárát  tartottuk  Kincses  Nap címmel.  Az
érdeklődők a törölt könyvek böngészése mellett, beiratkozhattak a könyvtárba, illetve igénybe
vehették a könyvtár szolgáltatásait. Résztvevők száma: 8 fő



Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

2014.  október  14.:  „Múltunk talaján élünk” címmel  nyílt  kiállítás  október  14-én  helyi
alkotók,  kézművesek  és
képzőművészek  alkotásaiból.
A tárlaton több művészeti ág –
üvegművészet,  festészet,  fa-,
bőr-  és  textilművészet,
kovácsművesség  –  képviselői
bemutatkoztak.  A  látogatók
többek  között  csipke
ékszerekben,  keresztszemes
hímzésekben, kötött és horgolt
lakástextíliákban,
ruhaneműkben,  bőrtáskákban,
kovácsoltvas  dísz-  és
használati  tárgyakban,  égetett
gyurma  ékszerekben,  üveg  dekorációs  tárgyakban,  festményekben  gyönyörködhettek.  A
kiállítás sikerét mutatja, hogy a visszajelzések alapján a kiállítás folytatását tervezzük advent
második vasárnapján (karácsonyfadíszek témában) és tavasszal, ahol az ifjúságnak kínálunk
bemutatkozási lehetőséget. Részt vevők száma: 249 fő

2014.  október  16.:  Vendégül láttuk
Horváthné  Ottlecz  Juditot,  városunk
„füvesasszonyát”.  „Fűben,  fában
orvosság…” címmel  meghirdetett
előadásán  Jutka  már  első  mondatával  –
„Gyönyörű,  gazdag  vidéken  élünk,
higgyétek  el…”  –  elárulta  a  hallgatóság
számára,  nem  a  nehezen  beszerezhető,
elérhetetlen  áron  megvásárolható
csodafüvekről  kíván  előadást  tartani,
hanem a könnyen  fellelhető  gyógyhatású
növényekről  és  a  gyógygombákról.  Az

interaktív  –  a  közönség  bevonásával,  kérdéseivel,  válaszaival  tarkított  –  előadás  végén
kóstolóval egybekötött bemutatón vehettek részt az érdeklődők. Résztvevők száma: 38 fő

Az előadás, a finom és legfőképpen egészséges ételek, italok ízlelése közben került sor az
Országos  Könyvtári  Napok  keretében  meghirdetett  „Devecser  legegészségesebben  főző
háziasszonya” verseny eredményhirdetésére is. A padlizsánkrémmel és sütőtökös muffinal
nevező Jungwirth Tiborné érdemelte ki a „Devecser legegészségesebben főző háziasszonya”
címet, s a vele járó ajándékokat. Résztvevők száma: 38 fő



2014. október 17.: „Olvass Lakópark!” akciónk során egy mini könyvtárat „hoztunk létre”
a  Makovecz  lakótelep  közepén,  hogy
kicsit  közelebb  vigyük  a  lakópark
lakóihoz  könyvtárunkat,  népszerűsítsük
szolgáltatásainkat.  Sátrunkban  ingyenes
beiratkozási lehetőséget kínáltunk a lakók
számára,  valamint  némi  ajánlót
nyújtottunk állományunkból a kivitt és ott
kölcsönözhető könyvek, folyóiratok által.
Többen éltek a beiratkozási  lehetőséggel
és  kölcsönöztek  is
„sátorkönyvtárunkban”!  Úgy  éreztük,
örömmel  vették  ötletünket,  s  sikerült
közelebb hoznunk számukra a könyvtárat.

Résztvevők száma: 37 fő
2014.  október  13-19.:  Az  Országos  Könyvtári  Napok
ideje alatt  folyamatosan  zajlott „Hozz  magaddal  egy
olvasót” beiratkozási akciónk, amelynek köszönhetően új
olvasókkal  lettünk  gazdagabbak;  reméljük  nem  csak  a
kedvezményként  kapott  1  naptári  évre.  Résztvevők
száma: 86 fő

2014.  október  13-19.:  Gyermekeknek  szóló  „Az  én
könyvtáram” elnevezésű rajzpályázatunkra óvodások és
általános  iskolás  alsós  és  felső  tagozatos  gyermekek
rajzait  vártuk  a  könyvtárral  kapcsolatos  élményeikről,
álmaik könyvtáráról. Azt feltétlenül be kell ismernünk, a
vártnál  kevesebb  alkotás  érkezett  be.  A  beérkezett  és
értékelhető munkákból a gyermekkönyvtárból rendeztünk
egy mini kiállítást. Résztvevők száma: 44 fő



Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa
2014. október 13.: Sajtótájékoztató  a könyvtári hét pápai programjairól. A rendezvényen

részt  vettek  a  helyi  sajtó  képviselői:  Pápa
Városi Televízió,  Pápa és Vidéke,  Pápa Ma,
Napló, bigg.hu-Pápa.

2014.  október  13-19.:  Zrínyi  Miklós
emlékkiállítás.  Zrínyi  Miklós  költő  és
hadvezér  halála  350.  évfordulójára  rendezett
emlékkiállítás. Résztvevők száma: 858 fő

2014. október 13-19.: Bonsai kiállítás. Sztyehlik
Gábor  bonsaigyűjtő  kiállítása.  A  kiállításon
gyönyörködhettünk  a  japán  kultúra
mesterségesen,  művészien  alakított,  formára
metszett kisméretű fáiban. Résztvevők száma: 16
fő

2014.  október  14.:  „Házak,  emberek,
történetek”  Váminé  Molnár  Emma
vezetésével  került  sor  a  Házak,  emberek,
történetek elnevezésű programra. Egy kellemes
séta  keretein  belül  az  érdeklődök
megismerkedhettek  Pápa  belvárosának
nevezetes  épületeivel  és  a  hozzájuk  fűződő
érdekes  történetekkel.  A  résztvevők  száma:
37fő

2014. október 14.: „Online gyerekek-offline
felnőttek”  Tari  Annamária  pszichoterapeuta,
pszichológus  tartott  előadást  online
szokásainkról.  Mi  mennyit  használunk
telefont  és  milyenek  most  a  gyerekek
telefonos  szokásai?  Mit  engedjünk  a
gyerekeknek és mit ne? Lehet-e tiltva nevelni?
Hogyan segítsünk a gyerekeknek tájékozódni
az  online  világban?  Többek között  ezekre  a
kérdésekre  kaphattunk  választ.  Résztvevők
száma 71 fő 



2014.  október  15.:  Várostörténeti
előadások  Petrik  Iván  Pápa  és  környéke  a
középkorban,  míg  Nagy-L.  István  Pápa
története az újabb kutatások tükrében címmel
tartott  előadást  az  érdeklődőknek.  A
projektoros  kivetítéssel  egybekötött
előadások  bepillantást  engedtek  Pápa
történetébe. A résztvevők száma: 24 fő

2014.  október 16.:  „Fognyűvő Manócska és
társai”  Egészséggel  kapcsolatos  könyveket
ismerhettek  meg  a  hozzánk  ellátogató
óvodások.  Mesék,  képek  segítségével
bepillantást  nyerhettek  az  egészséges  életmód
rejtelmeibe. A résztvevők száma: 25 fő 
2014.  október  16.:  „Boldogság-Humor-
Szeretet”  (két  előadás) Horváth  Ferenc
boldogságkutató  irodalmi  idézeteken  keresztül
vezette  rá  hallgatóit  a  boldogság  lényegére.
Színes történetekkel gazdagított előadás sokszor
mosolyt csalt a hallgatóság arcára. A résztvevők
száma: 37 + 42 fő
2014. október 16.: Okoskönyvtár Váminé Molnár Emma tartott foglalkozást középiskolások
számára. A fő cél az volt, hogy a tanulók megismerjék az információgyűjtés módszereit. A
résztvevők száma: 37 fő 
2014. október 16.: Bonsai Sztyehlik Gábor bonsaigyűjtő tartott érdekes és hasznos előadást a
bonsai  fa  gondozásáról,  igényeiről  és  nem utolsósorban  ideális  tartási  körülményeiről.  A
résztvevők száma: 19 fő
2014. október 17.: „Mesélj nekem Mami!” A gyermekkönyvtár meghitt hangulatában került
sor a meseolvasásra. Az óvodások csillogó szemmel hallgatták a szebbnél szebb történeteket.
A résztvevők száma: 18 fő 

2014.  október  17.:  Olvassunk  együtt  A
gyermekkönyvtárban  általános  iskolás
korosztály számára szervezett programon, a
közös olvasás élményét tapasztalhatták meg
a  gyerekek.  A  Pápa  városhoz  kötődő
történeteket  a  tanulók  nagy  szeretettel
olvasták. A résztvevők száma: 29 fő 



2014.  október  17.:  „Hit  szerepe  a
gyógyulásban”  Dr.  Papp  Lajos
szívsebész  professzor  tartott  előadást
könyvtárunkban.  A  városunkba  érkezett
elismert  szakember  arról  beszélt
közönségének,  mekkora  szerephez  jut  a
hit  a  gyógyulás  folyamatában.  A
professzor  azon  orvosok  közé  tartozik,
akik a hitet nélkülözhetetlennek tartják a
beteg  gyógyulásában.  Vallja,  hogy
életünkben  a  test-lélek-szellem egységét
kell  megvalósítanunk  –  derült  ki  az
előadásból. A résztvevők száma: 259 fő

2014.  október  18.:  „Békakirály”  A pápai
Pegazus  Színház  bábelőadását  tekinthették
meg  a  kisgyerekek.  A  zenés,  vidám
interaktív  előadás  során  a  gyerekek
mozgással, dallal, tánccal kísérték a darabot.
A résztvevők száma: 118 fő.

2014.  október  18.:  „Mesevilág”  A
kézműves  foglalkozáson  a  gyerekek
madárijesztőt  készítettek.  Kartonpapírból
kivágott  figurát  mindenki  tetszés  szerint
díszíthette.  A  foglalkozás  alatt  a  gyerekek

kézügyessége, kreativitása fejlődött. A résztvevők száma: 43 fő
2014.  október  19.  Könyves  Vasárnap  Rendkívüli  nyitva  tartással  vártuk  olvasóinkat.  A
beiratkozás  ezen  a  napon  is  ingyenes  volt,  mint  egész  héten.  Ezen  a  napon  tartottuk  a
megbocsátás  napját  is.  A  gyermekeket  kézműves  foglalkozásokkal  vártuk.  Nagy
népszerűségnek  örvendtek  a  szalvétatechnikával  készült  képek.  Szebbnél  szebb  alkotások
készültek. Résztvevők száma: 42 fő 

Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár, Sümeg
2014. október 14. „Mesedélután”  Móra Ferenc: a pillangók királya című mesét hallgatták
meg  a  gyerekek,  majd  játékos  rejtvényeket  oldottak  meg.  Azután  pillangós  könyvjelzőt
készítettünk. Résztvevő száma: 31 fő
2014.  október  14.:  „Állati”  jó  vetélkedő A  játékos  vetélkedő  feladatai  közt  szerepelt
állathangok  felismerése,  találós  kérdések  gyűjtése,  lerajzolása  és  háziállatok  jellemző
tulajdonságainak felsorolása. Résztvevők száma: 27 fő 
2014. október 15.: „Gyerekcipő” Találkozó Vig Balázs íróval Kellemes hangulatú 
könyvbemutatón tettek tanúbizonyságot a gyerekek, hogy nem kell félni a fogorvostól. Vig 
Balázs meseíró interaktív előadásán mutatta be a Rettegő fogorvos című könyvét. Résztvevők 
száma: 30 fő
2014. október 16.: „Apródok és pokoljáró lovagok a királyi udvarokban” Gáspár Ferenc
író  a  lovagok  korába  kalauzolta  el  a  diákokat  interaktív  előadásával.  A  történelmi



fegyverbemutatón  kezükbe  is  vehették  a  diákok  középkori  harci  eszközöket.  Résztvevők
száma: 28 fő

Wass Albert Városi Könyvtár, Tapolca
2014. október október 14.: „Kiállítás a könyvtár ex-libris gyűjteményéből” A nem 
mindennapi kiállításnak 210 látogatója volt.
2014. október október 16.: „Annak, aki szeret”  Pálfy Margit színművész előadói estjére
nagy számú érdeklődő érkezett könyvtárunkba. Az egybegyűlteket Németh István Péter költő,
könyvtáros üdvözölte, majd felolvasta Pálfy Margitot köszöntő írását. A művésznő – aki már
nem első alkalommal meghívott vendége könyvtárunknak – ezúttal magyar költők verseiből
és Latinovits Zoltán írásaiból összeállított műsorával érkezett hozzánk. Pálfy Margit mikrofon
nélkül,  a  teret  „belakva”  adta  elő a  műveket,  amelyeket  alkalmanként  meditációs  zenével
vagy rövid átkötő szöveggel tagolt, adalékokkal szolgálva hallgatóságának egyes költőkről. A
különleges  hangulatú  irodalmi  est  résztvevői  a  versek  által  gazdagodva  térhettek  haza.
Résztvevők száma: 74
2014.  október  október  18.:  „Családi  társasjáték  délelőtt”  Programunkkal  az  egyes
generációk  szabadidejének  hasznos  eltöltéséhez  akartunk  kikapcsolódási  lehetőséget
biztosítani. Könyvtárunkban több, a gyerekek életkorához igazodó társasjáték található. Ezen
a napon is kis csoportokban többen játszottak egy-egy játékkal. Résztvevők száma: 47 fő



Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota
2014.  október  13.:Domján-Koncz
Eszter  család-  és  párkapcsolati
tanácsadó  szakpszichológus,  a  helyi
Nevelési  Tanácsadó  fiatal
munkatársának  előadását  hallgattuk
meg  Serdülőkor  -  a  legnehezebb
időszak?  címmel, melyet szülőknek,
pedagógusoknak  és  az  érintett
fiataloknak  szántunk.   Az élvezetes,
oldott  hangvételű  előadásban  a
serdülőkor  biológiai  és  lelki
történéseit,  a  „normálisba”  még
beleférő,  illetve  a  már  deviáns
jelenségeket  vette  számba.  (a  TIT
Várpalotai  Szervezetével  közös
rendezvény) Résztvevők száma: 37 fő

2014. október 14.: Budai László: Várpalota múltból örökölt értékei című kötet bemutatója
zajlott  le  a  könyvtárunkban,  amely  a
Könyvtárpártoló  Alapítvány  kiadásában
és  a  Helyi  Értéktár  Bizottság
támogatásával  jelent  meg.  A  könyv
bőséges  információkat  nyújtva  veszi
számba  a  város  épített  és  természeti
értékeit,  néprajzi  hagyományait,  jelentős
személyiségeit,  civil  szervezeteit,
valamint  a  gazdaság  különböző  ágainak
történetét  és  jelenkori  alakulását.  A
kötetet  Petrovics  László  ny.  tanár,  a
Várpalotai  Városszépítő  és  Védő
Egyesület  elnöke  mutatta  be  a
közönségnek. (a Várpalotai Városszépítő
és  Védő  Egyesülettel  közös  rendezvény)
Résztvevők száma: 40 fő
2014. október 15.: Kerekasztal-beszélgetést és könyvtártörténeti kamarakiállítást rendeztünk
abból az alkalomból, hogy 60 éves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Meghívott vendégeink
jelentős  szerepet  töltöttek  be a  könyvtár  különböző korszakaiban,  illetve  partnerei,  segítői
voltak  a  munkánknak:  Csővári  János,  dr.  Huszár  Pál,  Koncz  Józsefné,  Kriszt  Istvánné,
Madaras Annamária, Neményi László, Szajp Istvánné. Résztvevők száma: 70 fő

2014.  október  16.:  Író-olvasó
találkozón  ismerkedhettek  meg  és
faraghattak  közösen  rímeket  az  ifjú
olvasók  Lackfi  Jánossal,  aki  játékos
módon  és  sok  humorral  vezette  be  a
gyerekeket  a  kortárs  költészet
élvezetébe.  (partner iskolák: Nepomuki



Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Rákóczi Telepi Tagiskola) Résztvevők száma:
53 fő

2014.  október  17.: „Könyvpatika” címmel  Seresné  Zsidai  Borbála  tartott  biblioterápiás
foglalkozást  felnőtteknek  Örkény  István  egyperces  novellája  alapján.  A  jó  hangulatú
foglalkozás végén a hangulathőmérőzés is bizonyította, hogy igazi lelki wellnessként hatott a
résztvevőkre  az  irodalmi  mű  nyomán
kibontakozó őszinte beszélgetés. (a Várpalotai
„Írisz”  Nőegyesülettel  közös  rendezvény)
Résztvevők száma: 15 fő

2014. október 18.:  Szebeni  Villő  pedagógus
babanyaggató  móka-tornával  segített
elmélyíteni  az  örömteli  baba-mama
szeretetkapcsolatot a részt vevő kisgyerekek és
szüleik  között: ölbeli  játékokkal,  népi
mondókákkal,  gyermekversek  és  hangszerek
felhasználásával.  Résztvevők száma: 25 fő

2014. október 18.: A Petrozsény várossal
fennálló  testvérvárosi  kapcsolatok
erősítését  szolgálta  a  városi  könyvtárban
rendezett  könyvbemutató.  Wersánszki
Eduárd  –  András  József  –  Mircea
Baron: Zsil  völgye a XX. század elején
című  kötetét  a  megjelent  két  szerző  és  a
társszervező  várpalotai  civil  szervezetek
szakemberei  ajánlották  az  érdeklődők
figyelmébe.  A rendezvény keretében  adta
át ünnepélyes keretek között a Thury Díjat
Wersánszki  Eduárdnak  Talabér  Márta
polgármester.  (a  Bányászhagyományok
Ápolásáért  Egyesülettel  és  a  Rákóczi

Telepi Baráti Körrel közös rendezvény) ) Résztvevők száma:60 fő
2014. október 18.: Este tartottuk meg
a  XV.  Szindbád  vacsorát a  Két
Bagoly Fogadóban. A városi könyvtár
által  szervezett  irodalmi  vacsorákon
nemcsak a Krúdy műveit idéző ételek,
hanem  az  „irodalmi  fogások”  is
hozzájárulnak  az  est  sajátos
hangulatához.  A  nagy  hagyományú
rendezvény  célja  a  Krúdy-kultusz
ápolása  és  továbbéltetése
településünkön  az  irodalomszerető
közönség körében. Az idei évben az est
irodalmi programját a TIT Váci Mihály
Irodalmi  Színpadának  két  művésze
(Rábai  Zsanett  és  Horváth  Imre)  adta



elő „Nagy kópé” címmel. Krúdy Gyula kedvenc nótáit húzta: Mihók István cigányprímás és
zenekara. ) Résztvevők száma: 80 fő
2014.  október  19.:  A  Könyves  Vasárnap  délelőttjén  Kassovitz  László mesemondásában
gyönyörködhettek és a mesék varázslatos világában mártózhattak meg a részt vevő gyerekek.
Résztvevők száma: 35 fő

Békefi Antal Városi Könyvtár, Zirc
2014.  október  8-21.: A 110  éve  született  Róna Emy könyvillusztrátorra  emlékeztünk  az
alkotó grafikáiból, vázlataiból összeállított kiállítással. Róna Emy gazdag életművet hagyott
hátra: Csaknem 400 könyvet illusztrált, a legismertebbek: János vitéz, Óz, a csodák csodája,
Az  ezeregyéjszaka  legszebb  meséi  (több  változatban),  Öreg  néne  őzikéje,  Bambi,  Arany
László, Andersen és Grimm meséi. Résztvevők száma: 406 fő
2014. október 8-21.: Zdeněk Miler  cseh rajzfilmkészítő  és illusztrátor  a  Kisvakond című
meseillusztrációiból válogatott kiállítás. A kedves mese- és rajzfilmhős képei sok gyermeket
csalogatott  a  kiállítás  megtekintésére,  óvodás  és  iskolás  csoportok  egyaránt  látogatták.
Emellett a felnőttek is szívesen nézegették a kiállítás képeit,  hisz sokakban a gyermekkort
idézte fel. Résztvevők száma: 406 fő

2014. október 8-tól: Zrínyi élete könyvekben
és  érmeken.  Egervölgyi  Dezső  amatőr
éremgyűjtő kiállítása . 
Meseillusztrációs műhelyek

2014. október 13. és 14.: „Meseillusztráció”
A  Városi  Könyvtár  közművelődési
klubtermében október 8-tól kiállításra kerülő
meseillusztrációk,  (Róna  Emy)  és  a
Kisvakond  vándorkiállítás  anyaga
(ZdenekMiler)  felkeltette  az általános iskola
pedagógusainak érdeklődését is. Slajhó Lujza
és Opra_Szabó Mária irányításával a kiállított
anyag hangulatát (finomság, báj, varázslatos)
felhasználva  tervezték  és  szervezték  meg  a
teremben  a  3.-  4.  osztályosok   (15-14  fő)

foglalkozását. A tanulók, miután megvizsgálták a műalkotásokat, megfigyelték az alkalmazott
technikákat, maguk is bátran nekiláttak saját illusztrációjuk elkészítéséhez. Az alkotó munka
után  pedig  a  könyvtári  kölcsönzés  rendjével,  a  könyvtár  lehetőségeivel,  használatával
ismerkedhettek meg. Résztvevők száma: 25 fő
2014.  október  14.:
„Körtemuzsika  babadal”  A
„Körtemuzsika” foglalkozás alatt a
kisgyermekek  (0-3  éves  korig)
testközelből  ismerkedtek  meg
különböző  hangszerekkel,
bevezetést  kaptak  a  hangok  és  a
ritmus  világába,  mindezt  játékos,
élvezetes  formában,  piciket  és
szülőket egyaránt bevonva. A zenés
foglalkozásoknak számtalan pozitív
hatása  van  a  gyermeki  lélekre,  a



személyiségük fejlődésére. Olyan előnyhöz juttathatja a gyermekeket, melyeket tanulásban,
olvasásban,  számolásban,  a  felmerülő  feladatok  könnyed  megoldásában  tudnak  majd
kamatoztatni. Résztvevők száma: 20 fő.

2014.  október  15.:  „A  titokzatos
Gárdonyi”  Dr.  Praznovszky  Mihály
irodalomtörténész  a  „titokzatos”
Gárdonyiról  szóló  előadásában
kiemelte:  Az  Egri  csillagok  nem
ifjúsági,  hanem  történelmi  regény,
mely  a  felnőttek  számára  nyújt
nagyobb olvasmányélményt.  A regény
mélyebb  tartalmú  és  összetett
mondanivalóját  csak  egy
tapasztalatokkal  rendelkező  felnőtt  ért
meg  igazán.  Az  előadó  az  1901-ben
megjelent  regény  és  alkotójának
történetével  ismertette  meg  a
hallgatóságot. Résztvevők száma: 65 fő

2014. október 16.: „Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal – kamaszoknak” Lackfi János a
rá  jellemző  könnyed  és  humoros
hangvételével  lebilincselő  „irodalomórát”
tartott,  mely  méltán  viselheti  a  rendhagyó
jelzőt. Beszélt az irodalomról, a költészetről,
a versek születéséről és arról, hogyan lehet a
mai  diáknyelvre  lefordítva  közölni,
értelmezni  klasszikus  írók  és  költők
műveit.A  diákok  nagyon  aktívak  és
érdeklődők  voltak,  az  előadás  végén
számtalan  kérdést  tettek  fel  az  írónak.
Résztvevők száma: 92 fő
2014.  október  16.:  Varga  Gábor:
Lélekhang c. verseskötetének bemutatója.
Varga  Gábor  (olaszfalusi  származású,
jelenleg zirci lakos) első verseskötetének bemutatójára október 16-án 17 órakor került sor.
Beszélgetőtársa  Fekete  Zsigmond  volt,  a  kötetből  Kulin  Emese  olvasott  fel  idézeteket.
Elmondta,  hogy  számára  milyen  fontos  a  hagyományőrzés,  a  magyar  történelem  hiteles
átadása, magyarságunk, múltunk emlékeinek méltó megőrzése. Gyermekkora óta lenyűgözi a
természet  tökéletessége,  szépsége  és  ez  a  mai  napig  meghatározza  mindennapjait,  így
költészetét  is.  A könyvbemutatón a költő könyvéből  Kulin Emese olvasott  fel  részleteket.
Résztvevők száma: 12 fő

2014.  október  17.:  Mesekuckó  A  zirci
Városi Könyvtár hagyományos Mesekuckó
délelőttjén  a  város  közéleti  szereplői
meséltek  az  általános  iskola  1-2.
évfolyamos  tanulóinak,  két  csoportban.
Legtöbbjük  bevonta  a  kisgyermekeket  a
mese  folyamába.  Mesélők:  önkormányzati
képviselő,  ciszterci  plébános  atya,
étteremvezető,  művelődésszervező,



iskolaigazgató, néprajzos-muzeológus, református lelkész és egy igazi ősz hajú nagymama.
Résztvevők száma:   143 fő

2014.  október  17.:  „Zrínyi  élete”
Könyvekben  és  érmeken  kiállítás  és
megnyitó  előadás  Egervölgy  Dezső
előadását  Zrínyi  Miklós  életpályájának
bemutatásával  kezdte.  Kiemelte
mondandójában,  hogy  mi  mindent
tanulhat  a  mai  ember  Zrínyitől  a
hazaszeretetről.  Kitért  Zrínyi
munkásságára,  majd  az  olvasás  és  a
könyvek jelenőségével folytatta.  Végül
a gondolatmenetét a témához való saját
kötődésével  és  a  gyűjtemény
létrejöttének  történetével  zárta.
Résztvevők száma: 14 fő

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
2014.  október  13.  Sajtótájékoztató  a  könyvtári  hét  veszprémi  programjairól.  A
rendezvényen részt vettek a helyi sajtó képviselői.

Kiállítások:
2014.  október  13-19. 165  éve  hunyt  el  Frédéric  François  Chopin  lengyel  zeneszerző  és
zongoraművész.  Ennek  alkalmából  egész  héten  Chopin-kiállítás  volt  megtekinthető  a
Zenemű-  és  Médiagyűjteményben.  A  kiállítás  anyagát  a  könyvtár  dokumentumaiból
válogattuk  (életrajz,  könyvek,  cd-k és bakelitlemezek,  cd-rom,  dvd-k,  kották).  Résztvevők
száma: 110 fő.

2014.  október  15.:  „Válogatás  a  megye
képeiből”  Sápi  Margit  festőművész
kiállítását  Bati  János,  a  Balatonalmádi
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
nyitotta  meg.  Közreműködtek  a  Dohnányi
Zeneművészeti  Szakközépiskola  diákjai.
Sápi  Margit,  Balatonalmádiban  élő
festőművésznek rengeteg témát ad Veszprém
megye.  Ihletet  kap  a  táj  szépségétől,

Veszprém  fekvésétől,  régi  épületektől,
melyeket  előszeretettel  örökít  meg vásznon.
Résztvevők száma a megnyitón: 56 fő
2014.  október  13-19.: „A  „Csodakút
tündére” címmel  kiállítást  készítettünk  a
gyermekkönyvtár fogadóterében Pintér Pálné
tihanyi  mesemondó  könyveiből.
Kiállításunkkal  a  balatoni  és  Bakony



környéki mesevilágot szerettük volna közelebb hozni a gyerekekhez. A kiállítást egy hónap
alatt több érdeklődő óvodás és iskolás csoport is megtekintette. 
Játékok egész héten:
2014.  október 13-19.:  „Weimari  klasszikusok”  Online  német  kvíz  és  puzzle  Goethe  és
Schiller életműve, a műveikből készült adaptációk alapján. A beküldött megoldások száma:
128 
2014. október 13-19.: 450 éve született William Shakespeare Online angol kvíz és puzzle
Shakespeare  életműve,  a  műveiből  készült  adaptációk  alapján.  A  beküldött  megoldások
száma: 42 

2014.  október  10.:  Veszprémi  Szemle
2014/4.  számának  bemutatója  Régi
veszprémi  hagyomány, hogy a Veszprémi
Szemle  aktuális  számát,  illetve  az  éppen
megjelenő  Veszprém Szemle  köteteket  az
Országos Könyvtári Napok idején mutatjuk
be. Dr. Csiszár Miklós főszerkesztő mutatta
be  A zsúfolásig  megtelt  terember  Csiszár
Miklós  főszerkesztő  mutatta  be  a  friss
számot,  majd  az  egyes  cikkek  szerzői
egészítették  ki  a  leírtakat.  Résztvevők

száma: 64 fő 
2014.  október  10.:  „5  órai  Tea”
Könyvklub. A  könyvklub  keretén
belül  a  kortárs  magyar  írókról
beszélgettünk egy csésze tea mellett.
Célunk a kortárs írók megismerése-
megismertetése  volt,  ezért  minden
tagunk  bemutatta  a  kedvenc
szerzőjét, illetve könyvét, melyet az
ismertető  után  a  tagok  kezükbe
foghattak, és ha elnyerte tetszésüket,
ki  is  kölcsönözhették.  Résztvevők
száma: 12 fő

2014.  október  11.:  „Szívesen
olvastam, olvasd el  te  is!” címmel
könyvajánló  irodalmi  pályázatot
hirdettünk  alsó-  illetve  felső
tagozatos  tanulóknak.  A  rendhagyó
olvasmányajánló  készítésével  a
többieknek  is  kedvet  csináltak  a
gyerekek  egy-egy  irodalmi  mű
elolvasásához.  A  könyvajánlókat
könyvtárunk  üvegfelületein  és
paravánjain állítottuk ki, melyet több
érdeklődő  iskolai  és  óvodás  csoport
is  megtekintette,  a  hét  folyamán



közel  1000  látogató  nézte  meg  az  összegyűlt  ajánlókat.  A  könyvajánlások  azóta  is
folyamatosan elolvashatók. 

2014. október 11.: A „Csipkerózsika” című
mesét mutatta be a Kossuth Lajos Általános
Iskola bábszakköre. Az ismert Grimm mese
rendhagyó feldolgozásban került bemutatásra
az  érdeklődőknek.  Célunk  a  mesék
megszerettetése,  az  olvasás  fontosságának
hangsúlyozása volt. Résztvevők száma: 45 fő
2014.  október  11.:  „Hotel  Menthol”
címmel zenés produkciót mutatott be a Rózsa
iskola  színjátszó  szakköre.  Ezt  a
programunkat  a  „Színpad  öröme”  szlogen
égisze  alatt  hirdettük  meg.  A  fellépők
előadása  hitelesen  alátámasztotta

elképzelésünket,  hiszen  egy  magas  színvonalú,  vidám  produkciót  mutattak  be  az
érdeklődőknek, így a színpad öröme mindenki számára „kézzelfoghatóvá” vált. Résztvevők
száma: 40 fő
2014.  október  13.:  Veszprém  központjában,  az  egyik utcakönyvtár  szomszédságában
szerveztük  meg  délután  az  Országos  Könyvtári  Napokat  népszerűsítő  flashmobot.
Középiskolás  diákok segítségéve a veszprémi sétálóutca  legforgalmasabb részén egy igazi
törzsi  dob  segítségével,  valamint  személyes  megszólítással,  szórólapok,  programfüzetek,
könyvjelzők osztogatásával invitáltuk könyvtárunkba az embereket. Résztvevők száma: 153
fő
2014. október 14.: „Könyv, e-book vagy
tablet?” Az  előadás  és  gyakorlati
bemutató során a résztvevők az olvasás új
formáival  és  lehetőségeivel  ismerkedtek
meg.  E-book  olvasókat  és  tableteket
próbálhattak  ki  a  partner
számítástechnikai  cég  jóvoltából.  Az
esemény  kötetlen  beszélgetéssel  és
tapasztalatcserével  zárult.  Résztvevők
száma: 12 fő
2014.  október  14.:"Vipera  life  -  Egy
kígyó élete" című természetfilm vetítése. A látványos alkotással a Hermann Ottó emlékév
alkalmából is tisztelgünk az utolsó magyar polihisztor előtt. A természetfilm a rákosi vipera
megmentésével  foglalkozó  projektet  mutatja  be  filmvásznon.  A ritka  kígyó  megismerését

Hermann  Ottónak  köszönhetjük.
Résztvevők száma: 18 fő
2014.  október  14.:  Hétköznapi  élet  a
18.  században.  Péller  Andrásné
nyugalmazott  magyartanár  könnyed
stílusban,  számos  érdekességre  kitérve
mutatta be fényképes előadásában a 18.
századi  életet.  Beszélt  a  legkisebb
egységtől,  a  családról,  de  érintette  a



divatot, a konyhaművészetet, a bécsi udvari életet és a hosszú, napokon át tartó utazásokat is.
Résztvevők száma: 22fő

2014.  október  14.:  „Komakúttól  a  Veszprém-
völgyig” címmel  virtuális  helytörténeti  sétára
hívtuk  olvasóinkat.  Az  előadáson  meg  akartuk
ismertetni a résztvevőket lakóhelyük és közvetlen
környezetük  történelmi  emlékeivel,  értékeivel.
Projektoros  kivetítéssel  mutattuk  be  az  egyes
épületek  jellegzetességeit,  érdekességeit.  Az
előadás  második  felében  a  könyvtár  helyismereti
gyűjteményének  régi  képeslapjaiból  a  már
megnézett  épületeket  kereshették  vissza  a
jelenlevők. Résztvevők száma: 18 fő

2014. október 14.: „Steverson Collection Book Club” A könyvklub ismét bebizonyította,
hogy a különböző kultúrák találkozásának és az angol nyelv gyakorlásának kitűnő lehetőséget
biztosít. Résztvevők száma: 6 fő
2014. október 14.: „Movie Night” A Könyvtári Napok során tartott filmklubunkban A szív 
hídjai című filmet vetítettük angol nyelven, felirat nélkül, így a látogatók számára jó alkalmat 
biztosított a nyelvgyakorlásra. Amerikai látogatónk kiemelte, hogy örült a lehetőségnek, hogy
Magyarországon angol nyelvű filmet nézhetett. Résztvevők száma: 9 fő
2014. október 14.: „A Veszprémi Alkotók Klubjának nyílt klubfoglalkozása” Az amatőr
írókból,  költőkből  és  képzőművészekből  álló  kör mindazokat  várta,  akik  vagy csatlakozni
szerettek volna a klubhoz, vagy csak egyszerűen kíváncsiak voltak az alkotókra. Résztvevők
száma: 10 fő
2014.  október  14.:  Rova  ’40  Veszprémi  és  Rovaniami  (Veszprém  testvérvárosa)
képzőművészek közös alkotása a könyvtárban. A rendezvényen részt vettek általános diákok
is,  akiknek  az  itt  elkészült  műveit  a  hivatásos  festők  alkotásaival  együtt  állították  ki.
Résztvevők száma: 74 fő
2014. október 15.: Német klub A klub keretén belül ’A hullám’ című filmet vetítettük német
nyelven magyar felirattal. A vetítés a film történetét, a rendező pályáját, és a főszereplőket
bemutató rövid ismertetővel kezdődött. A klub célja a német nyelv és kultúra népszerűsítése.
Résztvevők száma: 10 fő 
2014. október 15.: „Népek meséi” A gyerekeknek szóló rendezvényen a különböző népek
meséi  eredeti  és  magyar  nyelven
hangzottak el, illetve néhány mesét több
idegen  nyelvre  lefordítva  is  felolvastak
az  önkéntes  külföldi  fiatalok.,  illetve  a
középiskolás  segítőink.  Résztvevők
száma: 17 fő
2014.  október  15.:  „Sosem  késő”  Az
önkéntes  közösségi  szolgálatban
résztvevő  diákok  közreműködésével  az
idősebb  generáció  képviselői
megismerkedhettek  a  korszerű
informatikai  eszközök  használatával.
Résztvevők száma: 12 fő
2014. október 15.: „Megosztok, tehát vagyok” címmel Klausz Melinda közösségi tanácsadó
tartott előadást. Összejövetelünk elsődleges célja a figyelemfelhívás volt, hogy bemutassuk a
gyerekeknek az internethasználat veszélyeit. A téma várakozásunkon felül nagy érdeklődést



váltott  ki  a  gyerekek  körében.  Az  előadás  kötetlen  beszélgetéssé  alakult  át  a  találkozó
második részében. Résztvevők száma: 26 fö

2014. október 15.: „A szegény ember szőlője”
című  mesét  mutatta  be  a  Cholnoky  Jenő
Általános Iskola drámaszakköre. A vidám mese
bemutatásán keresztül szerettük volna közelebb
hozni  a  könyvtárunkba látogató  gyerekekhez  a
magyar  mesevilágot.  A  hangulatos  kis  mese
nagy sikert aratott a könyvtárlátogatók körében.
Résztvevők száma: 24 fő
2014. október 16.: A Francia klub keretében a
Búcsú  a  királynémtól  című  francia  történelmi
filmet  vetítettünk  francia   nyelven  magyar
felirattal.  A vetítés  előtt  röviden  bemutattuk  a

filmet, a rendezőt és a főszereplőket.
2014. október 15-16.: A nagy kézfogás – az
iskola  közös  ügyünk.   Az  Ipari
Szakközépiskola  és  Gimnázium  diákjainak
projektje a  tartalmas diákéletről,  szabadidős
programokról. Résztvevők száma: 108 fő
2014.  október  16.: „Gyermeknevelés
szilárd  értékekkel  és  szeretetteljes
gyengédséggel” Soós  Attila  családmediátor
előadása  a  családi  egységről  és  a
gyereknevelés  fontos  szempontjairól.
Résztvevők száma: 12 fő 

2014. október 16.: „A helyes táplálkozástól a
helyes  fogmosásig” címmel  Antal  Károlyné
fogászati,  klinikai  higiénikus  tartott  interaktív
előadást  alsó  tagozatos  kisdiákoknak.
Különböző  eszközök  segítségével  az
elmondottakat  a  gyakorlatban  is  szemléltette.
Minden  kisgyerek  külön-külön  is  önállóan
elsajátította a fogmosás alapjait. A foglalkozást
követően  lányok  hajápolási  tanácsokat  is
hallhattak. Résztvevők száma: 22 fő
2014. október 16.: Ingyenes hallásvizsgálat a
Geers  hallókészülékek  forgalmazójának

jóvoltából. Az életminőséget javító szűrésen 11 fő vett részt
2014. október 17.: „A családi együttélés művészete” Ujszászi Petra gyermekpszichológus
előadása  a  családállításról,  a  férfi  és  női  szerepekről  és  azok  változásáról.Az  előadás
beszélgetéssel zárult, mindenki feltehette a kérdéseit. Résztvevők száma: 7 fő. 
2014. október 17.: „Egyre gyakoribb betegség, a „reflux”. Naményi Miklós tüdőgyógyász
főorvos szemléltető videókkal és grafikonokkal illusztrált előadása ismertette a  tüneteket és a
már  kialakult  betegség  kezelésének  módjaira.  Felhívta  a  figyelmet  a  tünetek  könnyű
félrediagnosztizálására is. Gyógyszerek és egyéb alternatív gyógymódok említésével zárult az
előadás.  Ezt  követően  kötetlen  beszélgetés  keretében  válaszolt  az  érdeklődők  kérdéseire.
Résztvevők száma: 9 fő 



2014.  október  17.:  „Lelkem  tájain”  Marosvölgyi
Gergely  önálló  irodalmi  műsora.  Az  Őszi  Könyvtári
Hét  nagy  felfedezettje  Marosvölgyi  Gergely,  a  TIT
Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja, 22 éves egyetemi
hallgató  volt.  Közel  50  perces  önálló  irodalmi
műsorában  megismerhettük  kedvenc  verseit  és  saját
költeményeit  Nagy  Gergely  gitárművész
közreműködésével. Résztvevők száma: 35 fő

2014.  október  17.:  „Életre  kel  a  Helka-
legenda!” címmel  rendhagyó  író-olvasó
találkozóra  vártuk  a  gyerekeket.  A
rendezvényen  Nyulász  Péter  író,  költő
mutatta  be  könyveit.  Projektoros  vetítésen
járhatták  végig  a  gyerekek  a  Helka  című
könyv  egyes  helyszíneit.  Az  író  mesélt
további  terveiről,  készülő új  kötetéről  is  a
hallgatóságnak. Résztvevők száma: 118 fő 

2014.  október  17.:  „Le  a  szamárfüllel!  Éljen  a  könyvjelző!” címmel  játszóházat
szerveztünk  olvasóinknak.  A  jó  hangulatú  délutáni  családi  kézműveskedésen állatmintás
könyvjelzőket készítettünk. Mindenkit megajándékoztunk továbbá egy-egy, a könyvtárosok
által már előre elkészített, mágneses könyvjelzővel is. Résztvevők száma: 26 fő
2014. október 17.: Finnugor civil meeting Kötetlen beszélgetés Veszprém testvérvárosából
jött vendégek részvételével. Résztvevők száma: 25 fő
2014.  október  17.:  „Tájak,  korok,  múzumok klub  könyvtári  foglalkozása”  A vetített
képes előadáson 50 fő vett részt

2014.  október  17.:  „Legyen  az  olvasás
mindenkié!”  A gyerekek, könyvtárosok, szülők,
nagyszülők és más önkéntesek részvételével zajló
olvasólánc  idején  a  résztvevők  kedvenc  meséi
hangzottak el. Résztvevők száma: 23 fő
2014.  október  18.:  „Tépj  le  egy  mosolyt
szükség esetére!” Ez a nap a mosoly jegyében
zajlott a gyerekkönyvtárban. A vidám programok
és  a  mosolygó  könyvtárosok  mellett,  kézzel
fogható  mosollyal  is  megajándékoztuk  a
könyvtárlátogatókat.  A  tíz  fajta  smile-s
képecskék  közül  mindenki  kedve  szerint

válogathatott ezen a napon. Résztvevők száma: 85 fő
2014. október 18.: „Legyen a zene mindenkié!” címmel Ringató foglalkozást szerveztünk a
legfiatalabb  könyvtárlátogatóinknak.  Az  örömzenélésben  kicsik  és  nagyok,  gyerekek,



anyukák,  apukák,  nagyszülők  együtt  énekeltek  Rábaközi  Rita  okleveles  énektanárral.
Résztvevők száma: 35 fő

2014.  október  18.:  „Játszóház  kicsiknek  és
nagyoknak”. Hagyományainkhoz híven évek óta
rendszeresen  tartunk  családi  játszóházi
foglalkozásokat olvasóinknak és a hozzánk először
ellátogatóknak  egyaránt.  Levendulával  töltött
illatpárnát  készítették  a  résztvevők.  Az  elkészült
kis  alkotásokat  természetesen  mindenki  haza  is
vihette. Résztvevők száma: 18 fő
2014.  október  18.:  „Játék  korhatár  nélkül” –
vég  nélküli  társasjátékparti  kicsiknek  és

nagyoknak.  Programunkkal  az  egyes  generációk  szabadidejének  hasznos  eltöltéséhez
akartunk kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Részlegünkben több, a gyerekek életkorához
igazodó társasjáték található.  Ezen a napon is  kis  csoportokban többen játszottak egy-egy
játékkal. Résztvevők száma: 16 fő
2014.  október  18.  „Kids  Club” A
legutóbbi  alkalommal  többféle  angol
nyelvű  társasjáték  került  elő,  valamint  a
gyerekeknek  lehetősége  volt  amerikai
témájú  rajzokat  színezni,  illetve  egyéb
kreativitást  fejlesztő  tevékenységeket
folytatni. Résztvevők száma: 19 fő
2014.  október  18.:  „Zákbamacska
mindenkinek”. Ezen a napon valamennyi
gyerekkönyvtárunkba  ellátogató
olvasónkat  megajándékoztuk.  Mindenki
választhatott magának egy-egy zsákbamacskát. Különösen a felnőttek örültek a váratlan, kis
meglepetéseknek. Résztvevők száma: 23 fő

2014. október 19.: Könyves Vasárnap
 „Gitáros  Vasárnap” elnevezéssel
Illésfalvi Iván gitáros, énekes koncertjén
vehettek részt az érdeklődők a könyvtár
Zenemű-  és  Médiagyűjteményében.
Illésfalvi Iván 24 éve öröm- és utcazenél,
kedvelt  és népszerű fellépője Veszprém
megye  zenei  életének.  Humoros
hangvételű  számai  mellett  nem
maradhattak el a komolyabb hangvételű
dalai sem. Résztvevők száma: 35 fő
Kézműves  játszóház  felnőttek
számára. A  foglalkozáson,  melyen
minden  korosztály  képviseltette  magát,

könyvjelzőket készítettünk. Résztvevők száma: 34 fő



A  polgármester  és  városa  -  dr.  Komjáthy
László (1911–1930) Földesi Ferenc nyá. ezredes,
helytörténeti kutató Veszprém leghosszabb ideig
hivatalban  lévő  és  kevésbé  ismert
polgármesteréről,  Komjáthy  Lászlóról  tartott
fényképes  előadást.  Érdekesen  mutatta  be
korabeli  iratokkal,  képeslapokkal,  fényképekkel
illusztrálva a 20. század eleji,  valamint  a Nagy
Háború  időszakát  átélő  települést  és  lakóit.
Résztvevők száma: 23 fő

Ki a fontos, Én vagy Én? : A népszerű
pszichológusnő  előadásában  a  nárcizmus
mindennapi formáiról szólt, amelynek az a
legsúlyosabb  következménye,  hogy  az
emberi  kapcsolatok  elé  mi  magunk
kerülünk.  Természetesen  szóba  került  az
Internet  és  a  virtuális  világ  hatása
különböző  generációkra  is.  Résztvevők
száma: 89 fő
„A  szeretetre  vágyó  sündisznócska”
című  bábelőadással  a  Dózsa  György
Általános  Iskola  Csip-Csup  bábcsoportja

mutatkozott  be  a  nagyközönségnek.  Ezen a  rendkívüli  nyitva  tartási  napon nagyon  sokan
voltak kíváncsiak a kicsik bemutatkozó előadására. Résztvevők száma: 49 fő
„Küzdjünk meg együtt a sárkányokkal!”
címmel  könyvtári  hétpróbát  állítottunk
össze  Benedek Elek:  Hajnak című meséje
alapján.  A  résztvevő  csapatoknak  7
állomáson kellett  egy-egy játékos feladatot
megoldani az adott meséhez kapcsolódóan.
Menetlevelükbe  minden  állomáson  az
állomásvezetők beírták az elért pontszámot,
majd  a  legutolsó  állomáson  valamennyi
részt  vevő  csapatot  megajándékoztuk.
Résztvevők száma: 49 fő
„A muzsika  hangja” címmel  a  Gyulaffy

László  Általános  Iskola  Kék  Madár
színjátszó  körének előadását  tekintették
meg  az  érdeklődők.  A  rendkívüli  jó
időjárásnak  köszönhetően  a  könyvtár
bejáratánál  található  amfiteátrumban
tartottuk  meg  a  programot.  A  zenés
előadásra  hatalmas  volt  az  érdeklődés,
több  mint  százan  nézték  meg.  A
produkcióval  valamennyi  előzetes
célkitűzésünket  sikerült megvalósítani
(örömszerzés, zenei szórakoztatás, helyi
művészeti  értékek  felmutatása).
Résztvevők száma: 130 fő



„Az ezerarcú papír”. Pappné Rácz Ilda népi iparművész tartott kézműves foglalkozást az
olvasóknak. Szebbnél szebb papírok felhasználásával készítettünk virágmintás képeslapokat.
A rendkívüli nyitva tartási napunk utolsó rendezvényén is nagy volt az érdeklődés. 
Magyar és  angol  nyelvű rejtvények,  játékok egész  nap:  a  könyvtár  egyes  részlegeiben
különböző  témájú  rejtvények  várták  a  látogatókat,  melyeket  a  könyvtár
dokumentumállománya és információkereső eszközeinek segítségével lehetett megoldani.
„Bájoló” - Zenés flashmob. A programon
Radnóti  Miklós  és  Gyarmati  Fanni
emlékére  a  költő  Bájoló  című  versét
énekeltük  el  gitárkísérettel.  Az  esti
félhomályban,  gyertyafénynél  éneklés
igazán  hangulatos  befejezése  volt  a
Könyves  Vasárnap  programjainak,  és
egyúttal méltó beharangozása könyvtárunk
következő nagy programjának, a november
elején  lezajlott  Radnóti  Emléktúrának.
Résztvevők száma: 73 fő

Nagyon népszerű volt a Könyves Vasárnapon meghirdetett ingyenes beiratkozás és amnesztia,
több mint 800 fő élt a lehetőséggel.

Cholnoky Lakótelepi Könyvtár:
2014. október 13.: „Lakosi  szívedben megmaradást zárnak” – Benyák Bernát,  piarista

tanár  verses  visszaemlékezése  az  1768-as
Veszprémről.  Dr.  Ács  Anna  irodalomtörténész
előadása. A közönség rendkívül élvezetes előadást
hallott  az  eddig  szinte  ismeretlen  korabéli
polihisztorról.  Ács  Anna  hihetetlenül  lelkesen,
sokszínűen, a tőle megszokott magas színvonalon,
idézetekkel megtűzdelve vázolta fel az életút nagy
részét. Sok érdekeset tudhattak meg az érdeklődők
a  hon  ismeretéről  és  szeretetéről.  Résztvevők
száma: 18 fő

2014.október  14.  „Könyvtári  k@l@andok  :  Könyv-  könyvtárhasználati  vetélkedő
általános  iskolásoknak”  2.  osztályos  gyermekeknek  szólt  ez  a  játékos,  ismeretátadó
vetélkedő, melyben a könyvekkel, a könyvtár használatával kapcsolatos rejtvények és játékok
voltak.  A  csapatok  kialakítása  és  a  névválasztás  megalapozta  a  jó  hangulatot.  Kicsit
ismerkedhettek a gyerekek a csapatmunka,az együtt munkálkodás szabályaival, hol több, hol
kevesebb sikerrel. A feladatok megoldását követően a csapatok jutalmazásban részesültek, a
készült képek alapján jól érezték magukat a gyerekek. Résztvevők száma: 26 fő



2014. október 15.  „Könyvlapozgató - óvodások a könyvtárban” Először Marék Veronika :
Laci és az oroszlán című meséjét olvasta
fel  a  könyvtáros,  majd  gesztenyével
mozgásos  játékot  játszottunk  és  a
nagyok  a  könyvtári  mesekirakót
állították  össze.  Michelle  Knudsen:
Oroszlán a könyvtárban című meséjével
ismerkedtek  a  gyerekek  és  ez  alapján
megbeszéltük  az  óvodásokkal,  hogyan
kell  viselkedni  a  könyvtárban.   Végül
rövid  könyvtárismertetőt  hallhattak,
hogyan  és  hol  lehet  keresni  a
könyvtárban. Résztvevők száma: 24 fő
2014.  október  16.  :  „Autista
gyermekekért”  Bemutatkozott  az

Autispektrum Egyesület  a Veszprémi Autista Gyermekekért.  Előadó volt:  Brokés Judit,  az
Egyesület  elnöke.  Néhány  szóban  ismertette  a  megjelent  érdeklődőknek  az  autista
spektrumzavar  lényegét,  majd az egyesület  tevékenységét,  hogy miben,  és  milyen  módon
tudnak segíteni az ilyen jellegű problémákkal küzdő családoknak, gyermekeknek, fiataloknak.
Ezután  rendkívül  érdekes  és  tanulságos  programban  volt  része  a  közönségnek:  3  autista
spektrumzavarral  élő  fiatal  érkezett  hozzánk  Budapestről  s  egy  komoly  prezentációban,
valamint részben szabad előadási formában ismertette meg velünk az autizmus lényegét 

Résztvevők száma: 12 fő
2014. október 16. „Gyümölcsbál” – lépésről
lépésre  az  egészségért!”  A  Veszprém-
Gyulafirátóti  Művelődési  Házban  működő
könyvtári szolgáltató hely programja. 
A  Gyulafirátóti  Kastélykert  Körzeti  Óvoda
Csiga-biga csoportja jött látogatóba a Városi
Művelődési  Központ  Művelődési  Házának
nyugdíjasklubjához.  Először  a  gyerekek
adtak  elő  egy  kis  műsort  énekkel,  tánccal.
Majd a szép korúak szavaltak Bartos Erika és
Kányádi Sándor verseiből. Vendégül látták a
gyerekeket  gyümölccsel  és  egy  különleges
dióval, amiből minden kisgyerek kapott egy

kis zacskóval. Mindeközben szó esett a gyümölcsfogyasztás egészséges hatásairól is.
Végül  a  gyerekek  ajándékot  adtak  a  nyugdíjasoknak,  a  nyugdíjasok pedig  a  könyvtártól
kaptak könyvet, virágot és könyvjelzőt. Résztvevők száma: 12 fő
2014. október 17.: „Mesetár” - drámapedagógiai foglalkozás Sz. Pintér Rozália vezetésével.
Hogyan  alakulnak  ki  a  mesék,  kik  a  mesehősök?  Hogyan  válhattok  ti  is  mesehősökké?
Hogyan  képzeltek  el  egy  -  egy  szituációt  a  kiválaszott  tárgyakból?  Alkossatok  jelenetet,
játsszátok is  el!  - A kezdeti  kisebb elfogultság után élvezettel  játszották el  a gyerekek az
általuk  alkotott jeleneteket  a  varázstárgyak  segítségével,  használván  képzelőerejüket,
kreativitásukat. Résztvevők száma: 18 fő
2014. október 17.: 115 éve született  Erich Kastner Könyvbemutató és olvasásnépszerűsítő
játék  a  szerző  művei  alapján  A  játékos  programot  nagyon  élvezték  a  gyerekek,  lelkesen
olvasták  a  kiválasztott  részleteket,  keresve  a  rejtvényekben  szereplő  kérdésekre  a  választ.
Részt vevők száma: 31 fő



Dózsavárosi Könyvtár
2014.  október  6.:  „Kopácsy  József  püspök,  hercegprímás  élete”  A  Veszprémben

születetett  Kopácsy  József  veszprémi
püspök, esztergomi érsek életéről hallhattak
a  résztvevők  egy  informatív  előadást.
Kopácsy  József  életén  kívül  a  korszak
történelméről,  valamint  Veszprém
történetéről  is  sok  érdekességet  tudhattak
meg a résztvevők. Résztvevők száma: 20 fő
2014.  október  6.: Könyvtárunk  és
szolgáltatásaink  népszerűsítése.  A
Dózsavárosi Nyugdíjasklub rendszeresen a
fiókkönyvtárban  tartja  összejöveteleit.  Az
októberi  klubfoglalkozáson  a  könyvtáros
nem  csak  a  helyi  szolgáltatásokat
ismertette,  hanem  felhívta  a  figyelmet  a

központi  könyvtár  és  a  többi  fiókkönyvtár
által  kínált  lehetőségekre  is.  Részvevők
száma: 24 fő

Október  14.:  „Kitágul  a  határ” Tóth
László  zenés  gyermekműsora  és
hangszerbemutatója  -  Tóth  László
zenepedagógus foglalkozásának az ősz volt
a  témája.  A  gyerekek  együtt  énekeltek,
táncoltak  a  dalok  ritmusára.  Kipróbálták  a
különféle  hangszereket,  népi  játékokat
játszottak. Résztvevők száma: 29 fő

2014. október 14.:  "Lépésről lépésre" N. László Gizella tanítványai festményeinek kiállítás
megnyitója  hangulatos  és  bensőséges  volt.  A  tanítványok  kb.  3  éve  kezdtek  festeni.
Többeknek  ez  volt  az  első  megmutatkozási  lehetősége,  így  izgalommal  készültek  az

eseményre. Résztvevők száma: 20 fő 
2014. október 15.: „Mesetár” Csatári Éva
drámapedagógus  foglalkozása.  A
szegénységről,  a  külső  körülmények  és
belső  folyamatok  közötti  kapcsolatról,  az
álmokról,  a  rémálmokról  szólt  a
foglalkozás,  melyen  egy  negyedikes
gyerekek  vettek  részt.  Résztvevők  száma:
18 fő.
2014.  október  16.:  „Biotippek  Jánosik
Zsuzsával” Dr.  Jánosik  Zsuzsa
„biokonyhász”  előadása  abban  segítette  a
résztvevőket,  hogy  hogyan  élhetnek,
ehetnek  egészségesebben,  miképpen

vigyázhatnak környezetünkre. A résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatták többféle saláta
és kenyérre kenhető magkrém elkészítésében. Résztvevők száma : 10 fő



2014.  október  17.:  „A  kommunikációs  akadálymentesítés  könyvtári  eszközeinek
népszerűsítése” A  könyvtárba  betérő  érdeklődőknek  ismertettük  eszközeinket:  indukciós
hurok, képernyőolvasó program, képernyőnagyító program. Résztvevők száma: 14 fő
2014. október 17.:”Olvass fel kedvenc könyvedből!” Elsősorban gyerekek jöttek és hozták
kedvenc  könyveiket.  Ebből  olvastak  fel  és  pár  szóban  ajánlották  a  többieknek  kedvenc
történeteiket. Résztvevők száma: 26 fő
2014. október 18.: „Az olvasás öröme”
Pályázatunkra  az  óvodás  korosztálytól
(pl.  Thomas  a  Ködfátyol-szigeten)
középiskolás korosztályig (pl. George R.
R.  Martin:  A  Trónok  harca)  kaptunk
fogalmazásokat.  Résztvevők  száma:  20
fő
2014.  október  18.:   „Alkossunk
együtt!” A rendezvényre betérők többek
között könyvjelzőt, baglyot készíthettek.
A kézműveskedés  mellett  alkalom nyílt
beszélgetésre  valamint  a  könyvtár
könyveinek böngészésére is. Résztvevők
száma: 32 fő

Március 15. úti Könyvtár
2014. október 13-20.:  „Egykor és most”  Lőrinczi  Ferenc fotómontázsainak kiállítása.  A
képeken Veszprém egy-egy épülete, utcarészlete látható a régi arculat és a jelenlegi állapot
összevágásával. Résztvevők száma: 136 fő

2014.  október  6.:  „Aztán  mivégre  az  egész
teremtés?” Praznovszky  Mihály  előadása  Madách
Imre  halálának  150.  évfordulója  tiszteletére.  Dr.
Praznovszky  Mihály  irodalomtörténész  elsőként  a
Madách-családnak az 1848/49-es szabadságharcban
való  részvételéért  elszenvedett  tragédiáit,
meghurcoltatásait  ismertette,  kapcsolódva az  Aradi
Vértanúk  Emléknapjához.  Ezután  Madách  Imre
életéről szólt, majd írói nagyságát méltatta, kiemelve
fő  művének,  Az  ember  tragédiájának  keletkezési
körülményeit és utóéletét. Résztvevők száma: 28 fő

2014.  október  7.:  „A  múlt  emlékei  mai  szemmel” (Két  előadás)  Gy.  Lovassy  Klára
nyugalmazott  múzeumigazgató előadása Lőrinczi Ferenc Egykor és Most : Fotómontázsok
Veszprémről című kiállításához kapcsolódott. Veszprém keletkezéséről, városszerkezetéről, a
régészek  munkájáról,  a  helytörténetről  beszélgetett  a  Báthory  iskola  diákjaival.  A  képek
alapján egy-egy épület eredeti, majd a mai állapotát, funkcióját ismerhették meg a gyerekek.
Résztvevők száma: 53 fő
2014. október 13.: „Egészségünk védelmében” Dr. Benedek Adrienn belgyógyász előadása
a különböző betegségek megelőzéséről és a helyes életmódról. A főként nyugdíjasokból álló
közönség  kérdéseket  tett  fel,  tanácsokat  kért  a  nem  hagyományos  gyógymódokról,  a
gyógyszerek szedéséről és a gyógyhatású készítményekről. Résztvevők száma: 18 fő
2014. október 14.: „Mindennapok hősei” drámafoglalkozás Palkovics Erikával. A gyerekek
Szécsi Magda: A pettyetlen katica című meséje alapján keresték a választ arra a kérdésre,



hogyan  tudunk  mi  hétköznapi  emberek  segíteni  az  elesetteknek,  a  fogyatékkal  élőknek.
Játékos módon körbejárták az elfogadás, a tolerancia kérdéskörét is. Résztvevők száma: 32 fő
2014.  október  14.:  „Mit  olvassak?”
Irodalmi  adatbázisok,  katalógushasználat
bemutatása  iskolás  csoportoknak.  A
foglalkozás  célja  az  volt,  hogy  a  diákok
olyan  adatbázisokkal  ismerkedjenek  meg,
melyeket  a  tanulmányaik  során  tudnak
használni. A Magyar Elektronikus Könyvtár
(MEK), a Digitális Irodalmi Akadémia és a
Gyerekirodalmi  adatbázis  használatát
sajátították  el  a  diákok.  Megbeszéltük,
hogyan  jöttek  létre  ezek  az  adatbázisok,
milyen  céllal,  továbbá,  hogy  melyik
adatbázist mikor érdemes használni, milyen
szempontok  alapján  lehet  bennük  keresni.
Résztvevők száma: 23 fő
2014.  október  16.:  „Gyógynövénypatika  a  családban”  Dékán  Péternek,  a  Veszprémi
Gyógynövény és Életmód Klub vezetőjének előadása elsősorban azoknak szólt, akiknek nincs
kertjük,  lakótelepen  élnek,  de  mégis  szeretnének  maguknak  egy  kis  „fűszerkertet,
gyógynövénykertet”.   Számos  hasznos  tanáccsal  látta  el  a  jenlévőket:  mely  gyógy-  és
fűszernövények ültethetők balkonládába, tarthatók cserépben az ablakban vagy az erkélyen,
milyen  gondozást  igényelnek,  s  nem  utolsó  sorban,  milyen  betegségek  megelőzésére,
gyógyításra  lehet  használni  azokat,  illetve  mely  ételeinket  tehetjük  velük  ízletesebbé.
Résztvevők száma: 27 fő

2014.  október  17.:  „Versfüzér
felolvasómaraton”. A  nap  folyamán  számos
magyar  költő  –  pl.  Kányádi  Sándor,  Weöres
Sándor, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Ady
Endre,  Radnóti  Miklós,  Varró  Dániel,  Lackfi
János,  József  Attila,  Fecske  Csaba,  Tóth
Krisztina  stb.  –  versei  hangzottak  el  óvodások,
iskolások  és  felnőttek  tolmácsolásában,  illetve
hallgattuk  meg  őket  zenés  feldolgozásban  az
internet segítségével. Résztvevők száma: 130 fő 
2014.  október  18.:  „Együtt  lenni  jó”
Ajándékkészítő  családi  játszóház  az  együtt

alkotás  öröméért.  A foglalkozáson  levendulababát  készíthettek  csupa természetes  anyag  -
fagolyó, levendula, csuhé, rafia - felhasználásával. Kicsik s nagyok örömmel vitték haza az
illatozó babákat. Résztvevők száma: 47 fő

A rendezvénysorozat idején zajló, korábban még nem említett kistelepülési
KSZR rendezvények:

Alsóörs, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  13.:  Író-olvasó  találkozó  Fábián  Jankával Miután  Horváth  Katalin
könyvtáros köszöntötte a megjelenteket, Molnárné Perus Zsuzsa vette át a szót, hogy kötetlen
beszélgetés formájában mutassa be a szerzőt és műveit.  Fábián Janka, a fiatal  történelem-
francia-angol nyelvtanárnő és fordító odaadással mesélt szenvedélyéről, az írásról. Számára a



történelem  emberi  sorsokat  jelent.  Könyveit  szórakoztató  szándékkal  írta,  igényes
kikapcsolódásnak szánja. Szívesen beszél róluk, jó szívvel ajánlja mindenkinek. Résztvevők
száma: 27 fő

Bakonybél, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  6.:  Jenei  László
kiállításának  megnyitója  a  faluházban”
Jenei  László,  Bakonybélben  él  és  alkot.
Képei  mostanában  bakonyi  tájképek,
korábbi  munkái  között  tanulmányok,
roncsautókról készült festmények is vannak.
A kiállítás megnyitóján a helyi  könyvtáros
röviden bemutatta az alkotót, majd ő maga
beszélt  képeiről  és  pályája  alakulásáról.
Humora  minden  érdeklődőt  magával
ragadott.  László  a  résztvevők  minden
kérdésére  örömmel  válaszolt.  Naponta  kb.
6-10 fő  tekintette  meg  a  kiállítást  az  első
héten, kedden ennél jóval többen. 
2014.  október  9.:  Gyógynövények,  gyógyító  termések  –  előadás  A  Szent  Mauríciusz
Monostor kertjének terméseiről hallhattunk előadást a monostor munkatársától, Rottenbücher
Helgától.  Helga  az  őszi  időszakra  jellemző  panaszokra  hozott  gyógynövényeket,
teakeverékeket.  Először  a  fodormenta  teát  kóstolhattuk  meg,  melynek  hatásairól  részletes
tájékoztatást  kaptunk.  A  monostorban  többféle  lekvár  készül  a  helyben  szüretelt
alapanyagokból.  Som  és  csipkebogyó  lekvárt  kóstolhattunk  és  meghallgathattuk  a
monostorban álló öreg somfa történetét.  Végül a monostori  gyógynövények hozzáadásával
készített mézekről hallhattunk és a levendulás mézet meg is kóstolhattuk. Résztvevők száma:
9 fő

2014. október 10.:  „Kacagó koncert -
Levente  Péter  műsora A  Kacagó
koncert  címet  viselő  műsorban  „Péter
bátyó”  szerepjátékot  játszott  a
gyerekekkel,  segítője  két  helyi  gyermek
volt, akiket több kérdéssel választott ki a
közönség  soraiból.  A  gyerekek,
elsősorban  a  nagyobb  óvodások  és  az
iskolások  nagyon  élvezték  a  műsort.  ”
Résztvevők száma: 89 fő (75 gyerek, 14
felnőtt)
2014. október 11.:  „Barkácsóra” Ezen
a  könyvtári  barkácsórán  többféle
könyvjelzőt  készítettünk,  hogy  a

legkisebbektől az idősebbekig bárki találjon kedvére való technikát. Az egészen kicsik (2-3
évesek) számára kartonpapírból vágtunk ki csíkokat egy nagyobb lánnyal, amíg a kicsik kis
formalyukasztókkal  mackó,  masni,  napocska  és  virág  formákat  vágtak  ki  színes  origami
papírból.  A  nagyobb  óvodásokkal  sarokszörnyeket  és  sarokszíveket  készítettünk.  Az
iskolások  és  a  felnőttek  filcből  varrhattak  könyvjelzőket.   Résztvevők  száma:  14  fő  (11
gyerek, 3 felnőtt)



Bakonynána, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 14.:   „Hazajöttem” Író – olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbála írónővel. Az
Úton – útfélen című könyvének bemutatójára érkezett az írónő, akit először Simonné Rummel
Erzsébet  köszöntött,  majd  Pardiné  Mórocz  Magdolna  beszélt  a  grófnő  élettörténetéről.  A
műsort  Turcsányi  Zsófia  brácsajátéka  tette  színesebbé,  megfelelő  alaphangulatot  adva  a
műsornak. Hangulatos műsorral kedveskedtek a gyerekek is a találkozón. A grófnő az első
három könyvéről  is mesélt,  felelevenítve a régi emlékeket.  A beszélgetést  vezető Horváth
Ágnes  kérdései  nyomán  feltárult  előttünk  a  régi  arisztokrata  életforma,  a  nehézségekkel
tűzdelt gyermekkor. A Bécsben töltött évek, az életét megkeserítő művésznő, a színészkedés,
a szerelmek, a csalódások és a család. De ezekben a nehéz években is hű maradt azokhoz az
értékekhez,  amelyek  közvetítését  ma  is  célul  tűzte  ki  a  mai  kor  embere  számára.  Ezután
következett  új  könyvének  bemutatása.  Az  író–olvasó  találkozó  után  a  lelkes  közönség
dedikáltatva gyarapíthatta otthoni könyvállományát a grófnő régi és új könyveivel egyaránt.

Bakonyoszlop, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

2014.október  18.:  Szeles  József  és  Módri
Györgyi  musical  összeállítása elsősorban  az
idősebb  korosztályban  volt  népszerű.  Részt
vevők száma: 80 fő, ebből 60 év feletti 60 fő,
30-60 év közötti 20 fő.

Bakonypölöske, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Október  14-től  17-ig Bakonypölöskén „Svábok  a  Somló  tövében” címmel
helytörténeti  kiállítás  nyílt,  mely  a  helyi  helytörténeti  gyűjtemény  anyagának  és  a
devecseri könyvtár gyűjteményének ideillő darabjaival kiegészítve jött létre. A helyiek
közül sokan megtekintették a kiállítást. Résztvevők száma: 62 fő

Bakonyszentkirály, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  9.:  „Égből  pottyant
mesék” Levente Péter és Döbrentey
Ildikó  gyerekkönyvtári  programja.
Délelőtt  a  Békefi  Antal  Általános
Iskolában  óvodásoknak  és  alsó
tagozatos  diákoknak mesés  előadást
tartott,  csodálatos  meséket  mesélt
Döbrentey Ildikó. A gyerekek Ildikó
meséihez  készítettek  rajzokat,
melyeket  kiállítottak  az  előadás
helyszínén.  Ildikónak  mindenkihez
volt  egy  kedves  szava,  meséit



ámulattal hallgatták gyerekek és felnőttek. Végül néhány vállalkozó kedvű gyermekkel
a helyszínen is kitaláltak egy mesét. A műsoron 50 fő 14 év alatti és 10 fő 14 év feletti
személy vett részt.
Délután  a  Művelődési  Házban  Levente  Péter  fergeteges  műsort  adott.  Kicsik  és
nagyok önfeledten szórakoztak Péter bátyó csak rá jellemző, profi humorán. Bevonta a
gyerekeket,  a  legkisebbek  is  kacagtak,  de  a  nagyobbak  is  jól  érezték  magukat.  A
délutáni előadásnak 80 fő 14 év alatti és 20 fő 14 év feletti nézője volt. 

Balatonfőkajár, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 
2014. október 18.: Fábián Janka író-olvasó találkozója. Nagy szeretettel és kíváncsisággal 
várta az olvasó közönség. Az olvasók között voltak olyanok, akik már számos könyvét 
olvasták, de akadtak olyanok is, akik a találkozó után lettek Fábián Janka rajongók. Szép és 
kellemes másfél órát töltöttünk el az írónő társaságában. Résztvevők száma: 23 fő

Balatonudvari, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 18. : Zenés irodalmi műsor a Kávészünet zenekarral Balatonudvariban. A duó
a magyar irodalom klasszikus verseit szólaltatja meg friss, korszerű megzenésített formában.
Az  előadott  darabok  között  találunk  egészen  a  leglágyabb,  akusztikus  megszólalású
dallamoktól  kezdve  a  slágeres  popzenén  keresztül  a  legsúlyosabb  lüktetésű  rockzenéig
mindenféle műfajt, mivel a megzenésítések a vers hangulatához, mondanivalójához igazodva
alakulnak. Rendezvényünkön 20 felnőtt vett részt.

Balatonszőlős, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 16.:  A „Hétköznapi gyilkosságok” című könyvet a szerző, Küronya Jenő 
mutatta be. Beszélgetőtársa Béresi Éva könyvtáros volt. „A három kötetesre tervezett trilógia 
első könyve kellemes szórakozást és felüdülést jelent mindazoknak, akik nem a manapság már
olyan általános "vérrel írt" sablonos krimiket, hanem a szellemes, fordulatos és képtelennél 
képtelenebb történeteket kedvelik.” (Forrás: http://webshop.animare.hu) Rendezvényünkön 
21 felnőtt vett részt.

Bánd, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  9.:  „Az  ősz
gyógynövényei”  Takács  Ferenc  zánkai
gyógynövényszakértő  vetítettképes
előadása.  Az előadás  során  a  résztvevők
megismerkedhettek  a  különböző
gombákkal, gyógy- és fűszernövényekkel,
és  azok  felhasználási  módjaival.
Lehetőség  volt  gyógyteák  kóstolására  is.
Az előadás befejezéseként a vetítővásznon
megjelentek a különbféle gyógynövények
fényképei,  a  képeken feliratozva  melyik,
mire használható. Az előadáson 28 fő vett
részt

http://webshop.animare.hu/


Barnag, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 17.: A Bakony fotóklub tagjainak kiállítása.  A kiállítást Mátyus Károly, a
fotóklub elnöke nyitotta meg. Beszélt a klub alakulásáról, munkájukról, külföldi és belföldi
bemutatkozásaikról és az eddig kapott elismerésekről. A könyvtárban szociofotók láthatóak,
híres és egyszerű emberekről, némelyek igen érdekes megközelítésben. Az előtérben pedig
természetfotókat állítottak ki, amelyek közt állatok, fák, virágok fotói vannak.  A nagyterem
egyik  sarkában  vizes  témájú  képeket  helyeztek  el,  a  terem  másik  részében  a  borral
kapcsolatos fotók sorakoznak. Minden kép érdekes, néha szokatlan és egyedi. A fotós saját
szemszögéből  nézve  ismerteti  meg  velünk  az  általa  megörökített  embert,  tájat,  állatot,
növényt, tárgyat. Résztvevők száma: 26 fő
2014.  október  17.:  „Színészek  a  könyvtárban”  Módri  Györgyi  és  Szeles  József,  a
veszprémi Petőfi Színház színművészeinek zenés előadását láthatták az érdeklődők a barnagi
könyvtárban. Résztvevők száma: 39 fő

Csabrendek, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

2014.  október  15.  Író-olvasó  találkozó
Víg  Balázs  meseíróval  Az  interaktív
előadáson  az  író  óvodásoknak  és  első
osztályos  diákoknak mutatta  be a Rettegő
fogorvos  című  könyvét,  és  egyúttal
észrevétlenül fontos egészségügyi,  fog- és
szájápolási  tanácsokkal  is  ellátta  a
résztvevő  gyerekeket.  Az  egy  órás
programot  az  önfeledt  kacagás,  a
vidámság,  az  érdeklődés,  a  közös  játék
jellemezte. Résztvevők száma: 71 fő

Csetény, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  14.  A  zenekar  javaslatára,  mivel  nagyon  szép,  napsütéses  idő  volt,
rendezvényünket a kastély előtti füves területen tartottuk meg. A helyszín megválasztása jól
sikerült,  mert  a  koncerten  a  fellépő  művészek  nagyon  sokat  mozgatták  a  gyerekeket,

táncoltak,  ugráltak,  sőt  futottak  is
zeneszóra  a  kastély  előtt.  Közösen
énekeltek  gyermekdalokat,  ritmusos
népi  mondókákat.  Megismerkedtek  a
zenekar hangszereivel,  megszólaltatási
módjukkal. Résztvevők száma: 73 fő
2014.  október  18.:  A  Kávészünet
együttes rendhagyó irodalomórája A
zenekar  kérésére  két  gyerek  –  egy
nyolcadikos  és  egy  másodikos  –
megtanulta, majd elő is adta a Mama és a
Cinege  cipője  című  verseket,  amiket
később  közösen  el  is  énekeltünk.  A
Kávészünet  gyorsan megtalálta  a  közös
hangot a gyerekekkel, a második dalt és



az ismert verseket közösen énekelték a tanulóinkkal, Vörösmarty Fóti dalára pedig már táncoltak
is.  A rendezvény végén a  gyerekek visszatapsolták a művészeket,  akik  ráadásként  a  Pocakos
lánnyal búcsúztak. A zenekar egy órás műsora mindenkinek nagyon tetszett. Résztvevők száma:
170 fő

Csopak, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely:
2014. október 17.  :  Csatlós Melinda:
Bakonyi  betyármesék című  kötetét  a
szerző mutatta be.  „Egy tucat bakonyi
betyármese” és a „Történetek a faluból”
című könyvek történeteiből hallhattunk
ízelítőt. A fiatal alkotó lelkesen vezetett
be  minket  a  betyárság  életébe  vetített
képekkel  színesítve  előadását.
Megszólaltatta  a  betyárok  kedvelt
hangszerét a furulyát.  Mind a fiatalabb
mind az  idősebb korosztályhoz  tartozó
közönség  hallhatott  újdonságot,  s
maradandó élményekkel  térhetett  haza.
Többen  éltek  a  vásárlás  és  dedikálás
lehetőségével  is.  Rendezvényünkön  34

általános iskolás diák és 3 felnőtt érdeklődő vett részt.

Eplény, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október10.: „Égből pottyant mesék” Levente  Péter előadása.  Az „égből pottyant”

vendég  könnyedén  elvarázsolt
kicsiket  és  nagyokat  egyaránt.   A
gyerekek  nagyon  szívesen
szerepeltek vele együtt a rögtönzött
kis  előadásban.  Mindenkinek  jutott
valamilyen  testhezálló  szerep,
melyben megmutathatta ügyességét,
bátorságát.  A  gyerekek  mellett  a
felnőttek  is  jól  érezték  magukat,
miként arról az előadás után többen
is  mosolyogva  számoltak  be.
Résztvevők száma: 30 fő

2014.  október  13.:  Találkozó  gróf
Nádasdy Borbálával. Tarné Jámbor Anita
könyvtáros köszöntője után Pardin Mórocz
Magdolna, a megyei könyvtár munkatársa
ismertette  röviden a  grófnő életútját.  Ezt
követte  a  grófnő  „előadása”,  melyben
részleteket  ismerhettünk  meg  kalandos
életéről, írói munkásságáról, családjáról. A
beszámoló  után  kérdések  hangzottak  el,
melyekre  kimerítő  válaszokat  kaptak  az
érdeklődők.  A  találkozót  követően



lehetőség nyílt könyvvásárlásra és a megvásárolt könyvek dedikálására is. Részvevők száma:
30 fő

Felsőőrs, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  18.  Találkozó  Kopár  Istvánnal  A  Kihívás  I.-II.  „A  Szilas-pataktól  a
Connecticut-folyóig” című könyv apropóján. Az est folyamán baráti beszélgetés alakult ki az
előadóval.  Szóba  kerültek  többek  között  szakmai  kérdések,  versenyek,  helyezések,
magyarországi  és az azt  követő amerikai  életpálya,  jövőbeni tervek. A találkozó 21 óráig
tartott.  Az  előadás  végén  lehetőség  nyílt  kedvezményes  könyvvásárlási  lehetőségre,
dedikálásra. Az írótól Balatonalmádi és Felsőörs Könyvtár ajándék kötetett kapott emlékül.
Résztvevők száma: 25 fő

Hajmáskér, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 11.: Amatőr vers- és prózaírók találkozója  A környék több településéről,
Pétfürdőről,  Berhidáról,  Peremartonból,  Ajkáról,  Várpalotáról,  Veszprémből,  Hajmáskérről
érkeztek  hozzánk  a  találkozón  résztvevők.  Mindenki  lehetőséget  kapott  a  saját  verse,
novellája elmondására vagy felolvasására. A 22 jelenlevő alkotótól nagyon szép verseket és
novellákat  hallhattunk,  melyekben  felidézték  a  gyerekkorukat,  bemutatták  lakóhelyüket,
szülőfalujukat, írtak életüknek egy-egy fontos részletéről, eseményéről. Ki versben, ki pedig
prózában  írta  le  gondolatait.  Minden  résztvevőnek  egy-egy  szál  virággal  és  a  megyei
könyvtártól  kapott  ajándékkönyvvel  köszöntük  meg,  hogy  jelentkeztek  a  meghirdetett
programra,  megtisztelték  könyvtárunkat  azzal,  hogy  eljöttek  hozzánk  és  elmondták
alkotásaikat a rendezvényen. Részt vevők száma: 55 fő nyugdíjas

Hárskút, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 18.: „Trendhagyó irodalomóra a Kávészünet együttessel” Az irodalomórák
nem titkolt célja az, hogy a versek és a közönség között közvetlenebb viszony alakítson ki,

hogy  mindenkivel  megszerettesse  a
verseket,  és  a  lüktető  dallamok
segítségével  akár  a  fiataloknak  is
megkönnyítse  a  verstanulást.  A
zenekar például a következő verseket
öltöztetette  dalos  köntösbe:  Ady
Endre:  Párizsban  járt  az  ősz;  Juhász
Gyula:  Szerelem?;  Móra  Ferenc:  A
cinege  cipője;  Petőfi  Sándor:  Füstbe
ment  terv;  József  Attila:  Tiszta
szívvel, Mama; Juhász Magda: De jó
lenne,  Varró  Dániel:  E-mail,  Hollós
Korvin Lajos: Csonka vers; … 
Irodalomórához  méltóan  nem
maradhatott  el  a  tanítás  sem,  a

jelenlévők  megtanulhatták  Petőfi  Sándor:  Füstbe  ment  terv  című  versét,  természetesen
énekszóban.  Házi  feladatnak  pedig  egy  „ismeretlen”  költő,  „ismeretlen”  versét  kapták
rejtvényként. A trendhagyó irodalomóra máris elérte a célját, a koncert óta a gyerekek kedvet
kaptak megzenésített verseket hallgatni a Könyvtárban. Résztvevők száma: 25 fő



Küngös, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

2014. október 13.: „Itt van az ősz, itt van újra” Zenés
gyerekműsor  és  hangszerbemutató.  Tóth  László
magyar  népi  hangszereket  mutatott  be  az
érdeklődőknek.  A  megjelentek  több  hangszert  is
megismerhettek, a citerától a csengettyűn keresztül a
dorombig.  A  hangszerek  a  műsor  alatt  és
természetesen  annak  végeztével  is  kipróbálhatóak
voltak.  A gyermekek  nagyon  élvezték  a  programot,
hiszen  annak  keretén  belül  gyermekdalokat,
mondókákat  tanulhattak,  énekelhettek,  miközben
hangszeres  kíséretet  biztosítottak  maguknak.  A
program végére komoly zenekarrá alakultunk és több
hangszert  is  megismerhettünk.  Fiúk  és  lányok
egyaránt énekelték a dalokat. Résztvevők száma: 15
fő

Litér, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  13.: Író-olvasó  találkozó  Fábián  Jankával A fiatal  írónő  több  könyvét,
köztük  az  Emma  trilógiát  sokan  olvasták  és  kellemes  beszélgetéssel,  az  újabb  könyvek
olvasása  iránti  érdeklődéssel  telt  az  idő.  A  beszélgetőtárs,  Petres  Dezsőné  könyvtáros
részleteket  olvasott  az  írónő  regényeiből  (Lotti  öröksége,  Angyalos  ház).  Fábián  Janka
bemutatta Koszorúfonat című regényét, a Rozmaring kisregény egy példányát pedig kisorsolta
a megjelentek között. Résztvevők száma: 17 fő

Lókút, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 10.: A mese varázslatos világa. Találkozás Döbrentey Ildikó íróval. Az írónő
körbe ültette a gyerekeket, majd kiváló előadásmódban, a gyerekek figyelmét folyamatosan
fenntartva élőszóban mesélt  nekik az Égből pottyant  mesékből.  A mesélés befejezése után
interaktív mesealkotás következett oly módon, hogy az írónő keretmesét adott a gyerekeknek,
majd azt a vállalkozó szelleműeknek saját fantáziájukat megmozgatva tovább kellett szőniük.
A gyerekek jól érezték magukat, igazolva azt a tapasztalatot, hogy az igazi meséléssel mindig
leköthető figyelmük, fejleszthető képzelőerejük, fantáziájuk. Résztvevők száma: 13 fő

Magyarpolány, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely:
2014. október 14. Családunk homályba vesző múltja – Családfakutatás az interneten

Domján  János  közvetlen  hangulatú
előadása  során  a  résztvevők
megismerkedtek olyan külföldi és magyar
adatbázisokkal,  amelyekben  szabadon
kereshetik  elődeik  keresztelő-  és
házasságleveleit,  halotti  bizonyítványait,
tanácsokat  kaptak  ahhoz,  hogyan
kezdjenek  hozzá  a  kutatáshoz,  mire
figyeljenek. (pl. mit írnak elő a vonatkozó
jogszabályok).  Résztvevők  száma:  7  fő
felnőtt



Márkó, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  11.:  A  délutáni  program  játszóházzal kezdődött,  melynek  a  könyvtár
épületében  található  óvoda  tágas  előtere  adott  otthont.  A  résztvevők  László  Ildikó
segítségével  merülhettek  el  a  virágsziromképek  ezerarcú,  varázslatos  világában.  Kicsik  és
nagyok, gyerekek és szülők együtt készítették a szebbnél szebb könyvjelzőket és képeket. A
kézműveskedés  mellett  a  meghívott  alkotó  munkáiból  összeállított  kiállítást is
megtekinthették az érdeklődők, melyeket igény szerint meg is vásárolhattak. 
Már  a  játszóház  ideje  alatt  megkezdődtek  a  következő  program előkészületei.  A színpad

berendezése  és  a  hangpróba  közben  Levente
Péter „bátya”  és  Döbrentey  Ildikó „nénje”
sorra ismerkedett falunk apró lakóival. Így nem
meglepő,  hogy  mire  az  előadásukat
megkezdték,  majd  minden  gyermeket  a  saját
nevén szólítva tudtak játékra invitálni. Hiszen
az  egész  műsor  egy  nagy,  közös  játék volt,
melynek végén mintegy 30-40 gyermek állt a
színpadon.  A  közönség  soraiban  pedig  már
csak  a  szülők  és  kisebb  testvérek  foglaltak
helyet.  

A rendezvényre nagyon sokan látogattak el.  Körülbelül 50 14 év alatti gyermek, valamint
kb. 30 felnőtt vett részt a programon. 

Nagyvázsony, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  11.:  „Író-olvasó  találkozó  gróf  Nádasdy  Borbálával”  Pardiné  Mórocz
Magdolna,  az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtár  munkatársa  ismertette  Nádasdy  Borbála
életútját, és eddig megjelent köteteit. Ezután feledhetetlen előadás következett, mert nemcsak
kalandos  életéről,  nehéz  és  boldog  éveiről  mesélt  az  írónő,  hanem  közvetlen  és  kedves
szavait,  jó  tanácsait,  intelmeit  minden  történetéhez  hozzáfűzte,  okulásul  a  fiatalabb
generációnak. Jellemzően az 50 körüli korosztály vett részt a találkozón. Mi, akik már több
könyvét  olvastuk,  örömmel  láttuk  az  újabbakat  is.  Sokan hozták  a  régebben  megvásárolt
könyveket dedikálásra, lehetett venni is. Résztvevők száma: 72 fő 
2014. október 14.: Az 1820 óta gyűjtött újságcikkek, kiadványok, könyvek bemutatása,
kiállítás  a  községről.  Mátisné  Szabó  Erzsébet  könyvtáros  előadása.  Kicsi,  de  lelkes  és
érdeklődő csapat gyűlt össze a meghirdetett programra.  A könyvtáros felsorolta a községhez
kötődő, vagy a községben született írókat, amatőr költőket és műveiket. Közben az asztalra
készített dossziékban az összegyűjtött újságcikkeket lapozgatták az olvasók, régi fényképeket
és képeslapokat nézegethettek, turisztikai kiadványok gyűjteménye is várta őket. A folyosón
és  a  lépcsőfordulóban  elhelyezett  „Történelmi  emlékhelyek”  kiállítást  fényképekkel  és
magyarázatokkal már a rendezvény kezdete előtt megtekintették. Volt, aki a cikkgyűjtemény
kiegészítéséhez hozta saját anyagát, mások a könyvtárban őrzött fényképekből kértek, kaptak
másolatokat.  Az  újságcikk  gyűjtemény  fő  forrása  a  Veszprémi  Napló  és  más  napi,  vagy
hetilapok,  a  régi  írásokat  az  Országos  Széchenyi  Könyvtár  mikrofilmtárából  kérte  le  a
könyvtáros. Szegedi László elhozta Németh Gábor: Nagy-Vázsony című, 1901-ben kiadott
könyvét, mely a községünkről szóló egyetlen teljes, jól megírt, nem turisztikai célú kiadvány.
Kérésre  bővebben  is  ismertette,  majd  szóba  kerültek  a  műemlékek,  a  Helyi  Értéktár
működése,  eredményei,  és  a  hungaricumok.  Az  előadás  elérte  célját,  a  helyi  társadalom



értékei jobban előtérbe kerültek, hiszen a résztvevők a szombatra hirdetett helytörténeti sétára
is szeretnének jönni. Résztvevők száma: 12 fő
2014. október 15.: Természetgyógyászat Előadás és bemutató Izsánné Takács Melindával A
sokoldalú,  fiatal  előadó,  saját  készítésű  PowerPoint  oktató  filmjéből,  és  a  hozzá  fűződő
magyarázatokból  megismerhettük  a  természetgyógyászat  különböző  ágait.  A  minden
korosztályból  összetevődő hallgatóság  nagy figyelemmel  kísérte  az  előadást.  Részt  vettek
édesanyák,  kisgyermekükkel,  nyolcadikos  lányok,  nyugdíjas  nagymamák,  egészségügyi
dolgozók,  fiatalemberek  kísérték  el  feleségüket,  édesanyjukat,  tehát  valóban minden  réteg
képviselve volt. Megismertük, a környékünkön lakó természetgyógyászok tevékenységét is.
Különböző egészségügyi  problémák megbeszélése után gyakorlatokat végeztünk, melyek a
panaszok  megszüntetésének,  enyhítésének  első  lépései.  Az  előadás  végén  a  fitoterápia
jegyében saját készítésű szappanokat, krémeket mutatott be az előadó és az egyik hallgató.
Résztvevők száma: 15 fő
2014. október 16.: „Mesék bűvöletében. Az 1950-es évek mesekönyvei”  Téglás Miklós
herendi  könyvtárvezető  régi  mesekönyv-gyűjteményének  bemutatója.  A kiállítást  a  gyűjtő
távollétében a helyi könyvtáros nyitotta meg, ismertette a létrehozó szándékát és bemutatta a
kiállított könyveket..
2014.október  18.: Helytörténeti  séta  Az  egész  héten  kitartó,  lelkes,  maroknyi  csapat  a
meghirdetett időpontban a könyvtár előtt gyülekezett. Az induláskor feltett kérdésére kerestük
a választ: Hol van Nagyvázsonyban Csipkerózsika ábrázolás? Először a Szent Ilona templom
kertjébe igyekeztünk, a Szentháromság szoborról szerettünk volna többet tudni, amit Szegedi
László  helyi  történelemtudós  minden  részletre  kiterjedően  mutatott  be.  Az  egyik  oldalán
Palermói Szent Rozália van ábrázolva, akinek a sírja vadrózsával volt benőve, a kutatók ezért
nehezen  találtak  rá.  A  Grimm  fivérek  a  meséjüket  ebből  a  legendából  szőtték.  Második
állomásunk  a  Hősi  emlékmű,  1933.  november  19-én  lett  felállítva,  az  I.  Világháború
ismeretlen  helyen  nyugvó  katonáinak  névsorával.  amely  kiegészült  a  II.  Világháborúban
elhunyt hősök neveivel. A séta közben többen is csatlakoztak hozzánk egy-egy megállónál.
Ezután  a  könyvtárban  vártak  minket  a  feladatlapok,  melyet  Szegedi  László  az  elhangzott
információk alapján készített. Nem volt könnyű, de a „szigorú” zsűri mindenkit megdicsért. A
vetélkedő  után  kézműves  foglalkozás  volt  Izsánné  Takács  Melindával,  aki  népi  játszóház
oktató bizonyítvánnyal is rendelkezik. Résztvevők száma: 15 fő

Noszlop, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  15.:  „Mi  olvastuk,  ti  is  fogjátok”  címmel  tartott Magyar  Istvánné
könyvtáros író-olvasó találkozó helyett  „olvasógenerációk” közötti találkozót. A fiatalok és
idősebbek beszélgetése során szóba kerültek természetesen a „csíkos”, a „pöttyös” könyvek,
Berkesi András és Szilvási Lajos művei, míg a fiatalabbak szerint „tök király” a Harry Potter
és A Gyűrűk Ura, s nem rémisztőek a vámpíros könyvek sem, s szinte minden korosztály
említette Wass Albert és Nyírő József műveit. Annyi bizonyos, hogy valamennyi résztvevő
úgy  tért  haza,  hogy  feljegyzett  néhány  könyvcímet  az  elolvasandó  könyveket  tartalmazó
valóságos, vagy képzeletbeli noteszába… Résztvevők száma: 47 fő

Olaszfalu, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 12.: Író-olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbálával A  rendezvény Boriszné
Hanich   Edit  polgármester  megnyitóbeszédével   kezdődött,  majd  a  helyi  Szivárvány
Kamarakórus  Jakabné  Kiss  Éva  vezetésével  bakonyi  népdalcsokorral  köszöntötte
vendégünket, vendégeinket. Gróf Nádasdy Borbála 57 éve hagyta el Magyarországot, jelenleg
Franciaországban él. Nyolc év alatt 5 könyve jelent meg, mindegyikhez saját életéből merített
témát.  Első  műve  a  „Zagolni  zabad” címet  viseli,  ebben a  boldog gyermekkort  idézi  fel.



Külön öröm volt számunkra, ha erről mesélt, hiszen gyermekévei nagy részét az Olaszfaluhoz
tartozó  Alsóperén  töltötte.  Ide  mindig  visszalátogat,  mert  szülei  az  ottani  temetőben
nyugszanak.  Bemutatta  az  „Ízes  élet”  című  kötetét  is,  melyet  minden  háziasszonynak
szeretettel ajánlott. A gyermekkor ízei és a mai francia ízek összefonódnak ugyan, de a régi
hagyományokat nem lehet elfelejteni. Ez az örökség hatja át többi alkotását is: A szabadság
zaga, Maradni zabad, Úton-útfélen című műveit. Az előadás végén kérdéseket tehettek fel a
megjelentek, amire az írónő készséggel válaszolt. A találkozó jó hangulatú könyvdedikálással
zárult. Résztvevők száma: 40 fő.
2014.  október  18.:  Trendhagyó  irodalomóra  a  Kávészünet  trióval.  Az együttes  2005.
tavaszán alakult. Céljuk, hogy  másokkal is  megszerettessék az irodalmat. Műsorukban helyet
kapnak  külföldi  és  kortárs  költők  művei  is.  Természetesen  a  diákokat  is  bevonták  az
előadásukba, így a közönség is szerephez jutott. Résztvevők száma: 63 fő

Paloznak, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 15.: „Dr. Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom.”  Könyvbemutató és irodalmi
est. A könyvet bemutatta a szerző és Vecsey Kiss Mária költő. Az est alatt  a könyv több
részletét ismerhettük meg, a Balaton környéki települések múltját, Ézsiás Erzsébet gyermek-,
fiatal-  és felnőttkori  kötődését a Balatonhoz. Az írónő az emlékein keresztül mutatta  be a
balatonparti településeket, a nagyszüleivel, szüleivel töltött mozgalmas, humoros, megindító
tóparti vakációkat. Rendezvényünkön 16 felnőtt érdeklődő vett részt.

Papkeszi, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 9.: Író-olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbálával. Az írónő
nagyon  kedves,  közvetlen  stílusban  mesélt  az  eddig  megjelent  könyveiről,
életéről,  a  családját  ért  veszteségekről.  Az  írónő  beszélgetőtársa  Pardiné
Mórocz Magdolna volt. Egy verssel az egyik helyi iskolás, Humpók Fanni is
közreműködött. Részt vevők száma: 20 fő.
2014. október 9.:  Soós Attila családmediátor tartott előadást a férfi és a női
szeretetnyelvekről.  Az  előadás  során  megtudhatták  az  érdeklődők,  hogy  a

férfiak és a nők olyan mértékben különböznek egymástól,
mintha  két  különböző  bolygóról  érkeztek  volna.  Ebből
következik,  hogy nem csak  a  gondolkodásuk,  hanem a
szeretetigényük is teljesen eltérő. A résztvevők száma: 9
fő
2014.  október  14. Aktív  Mozgáskorlátozottak
Egyesülete  Rolling  Country  kerekesszékes
tánccsoportjának  műsora.  Az  egyesület  vezetője,
Mesterházy  Zsolt  bemutatta  a  csoportot,  majd  minden
csoporttag néhány mondatban elmesélte,  mi volt  az oka
annak,  hogy  kerekesszékbe  került.  A  táncbemutatót
követően az érdeklődők és  az egyesületi  tagok kötetlen
beszélgetésen vettek részt. Résztvevők száma: 25 fő
2014.  október  19.:  Módri  Györgyi  és  Szeles  József
vidám  zenés  műsora  a  Könyves  Vasárnap  keretében.
Résztvevők száma: 120 fő



Pénzesgyőr, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 10.: „Tájhasználat, tájtörténet Pénzesgyőrben” Fehérvári Bence a Pangea
Kulturális  és  Környezetvédelmi  Egyesület  elnöke  tartott  előadást.  Az  előadás  során  az
érdeklődők  először  a  Magas-Bakony  korai  történetéről  kaphattak  képet.  A  római  és
népvándorlás kori leletek, az árpád-kori kolostoralapítások, a bakonyi erdőispánság létrejötte,
majd a török kori pusztító háborúk nyomai mind-mind megelevenedtek a levetített diákon. Az
előadás második felében Pénzesgyőr elődtelepülésinek kialakulásáról,  valamint  az ezekhez
kapcsolódó erdőhasználati módokról, ipartörténeti emlékekről volt szó. Résztvevők száma: 18
fő 

Somlószőlős, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Október  13-tól  18-ig „…  a  szőlősiek  tudják  a  bor  nyitját!” című  borászati,
helytörténeti kiállítás megtekintésére nyílt lehetősége a falu lakóinak, s az arra járóknak.
A  Kató  Péter  által  összeállított  helytörténeti  gyűjtemény  anyagából  elsősorban  a
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos emlékek kerületek kiállításra a szüret
idején. A településen működő óvoda „neveltjei”, valamint a helyi nyugdíjas klub tagjai
csoportosan is megtekintették a kiállítást. Résztvevők száma: 127 fő

Somlóvásárhely, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  16-án a  Somló-környéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás
Egészségfejlesztési  Irodája  felkérésünkre  előadást  és  szűrővizsgálatokat  tartott
„Előzzük  meg,  ami  megelőzhető!” címmel,  elsősorban  a  felnőtt  lakosság  számára.
Részvevők száma: 39 fő

Szápár, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

2014.  október  18.  „Csillagászat  szabad
szemmel és távcsővel – az égbolt látnivalói
kicsiknek  és  nagyoknak” Kocsis  Antal
csillagász vetített képes bemutatóján mesélt
a  galaxisokról,  csillagokról,  valamint  a
Holdról  általánosságban.  Az  előadás  után
lehetőség volt egy csillagászati távcsővel az
égbolt  tanulmányozására  is. A  nézők
többsége  kisiskolásokból  tevődött  össze,
valamint  azok  szülei,  nagyszülei.
Résztvevők száma: 50 fő 

Szentkirályszabadja, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  13.:  Ramazuri  bábszínjátszóház:  Ki  játszik  ilyet?  A  zenés,  interaktív
műsor kiváló alaphangulatát megteremtette, hogy a tavalyi évben már találkoztak a gyerekek
és az előadók, így felszabadult hangulatban működtek közre az egész program során a diákok.
Az előadás alatt megismerkedtek a gyerekek a bábok, a bábozás és a színház világával, majd
maguk  is  kipróbálhatták  a  bábokat  és  a  színészet  mesterségét.  Lelkesen  vettek  részt  a



játékban, s próbálták ki magukat különböző helyzetekben, szerepekben. Élvezték a játékos
jeleneteket, a megjelenített mesevilágot. Résztvevők száma: 60 fő

Tótvázsony, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014. október 8.: „Égből pottyant mesék – Kacagó koncert”  Levente Péter műsora. A
rendezvényen szinte minden korosztály képviselője megjelent. Levente Péter most sem
okozott csalódást sem a gyerekeknek sem szüleiknek. A műsor teljes időtartama alatt
kérdésekkel,  válaszokkal  és  a  közös  mozgásokkal  vonta  be  a  gyerekeket  a  műsorba,
lekötötte figyelmüket, foglalkoztatta őket, és kacagástól volt hangos a terem.  Résztvevők
száma: 160 fő

Tüskevár, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Október  13-tól  17-ig „A  könyvek  ebben  is  segíthetnek” címmel  könyvkiállítást
rendeztünk.  Az  egészségmegőrzéssel,  a  megelőzéssel,  az  egészséges  életmóddal
kapcsolatos  dokumentumokból  nyílt  kiállítást  a  helyi  általános  iskolások  biológia,
osztályfőnöki  vagy  környezetismeret  órán  is  megtekintették,  s  megkóstolták  a
gyógynövényekből készített teákat is. Résztvevők száma: 209 fő

Vászoly, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
2014.  október  18.:   Horváth  Zoltán:
„Vízimalmok  Vászolyon” című  kötetét  a
szerző  mutatta  be.  Horváth  Zoltán  a
bemutatót a vízimalmok Kárpát-medencei és
Balaton-felvidéki  elterjedésének
ismertetésével  indította.  Gyönyörű  fotókat
láthattunk  a  székelyföldi  zsindelytetős
malmokról, amelyek a mai napig működnek.
A  bemutató  második  részében  a  vászolyi
malmokat  ismerhettük  meg.  Elmeséltük  a
malmok  fotózásakor  gyűjtött  élményeinket.
A  rendezvényen  13  nyugdíjas  korú

érdeklődő, 3 diák és 3 felnőtt érdeklődő vett részt.

Összegzés
Az Országos Könyvtári Napok hetének fő célkitűzése volt, hogy felhívjuk a figyelmet

arra, milyen lehetőségei vannak a könyvtárak milyen fontos helyszínei lehetnek a meglevő
kapcsolatok  elmélyítésének  és  újak  létrejöttének.  A  különböző  klubok  és  szakkörök  a
tartalmas időtöltés lehetőségét biztosítják minden résztvevő számára. Örömmel mondhatjuk,
hogy minden napra esett olyan rendezvény, amely ráirányította a figyelmet a könyvtárak – s
az országos kampány résztvevőjeként az egész könyvtári rendszer – nyújtotta informálódási
lehetőségekre, és tartalmas kikapcsolódást szerzett az érdeklődő közönségnek.

Összességében  nagyon  jól  sikerült  a  rendezvénysorozat  Veszprém  megyében.  A
kollégák tapasztalatai és beszámolói szerint a résztvevők jól érezték magukat a programokon,
a visszajelzések pozitívak volt. 
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