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NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRBAN
Országos Könyvtári Napok Pécsett és Baranyában
2016. október 3-12.

A Csorba Győző Könyvtár az idei évben is színes, minden korosztály érdeklődésére
számottevő programokkal kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz.
Rendezvényeit a könyvtár székhelyén, Pécsett a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpontban, fiókkönyvtáraiban és Baranya megye több településén valósította meg.
A rendezvények összeállításában figyelembe vettük az Informatikai és Könyvtári Szövetség
ajánlását. A tervezett pályázathoz képest néhány előadót cserélnünk kellett a fellépők előre
nem látott egyéb elfoglaltsága miatt. A költségvetés csökkentése miatt pedig az Internet
Fiesta programsorozatra tervezett előadást más forrásból kívánjuk megvalósítani.
A rendezvények megszervezése és lebonyolítása a könyvtár alábbi osztályainak
együttműködésében valósult meg: gyermekkönyvtár, zenei gyűjtemény, helytörténeti
osztály, hálózati és olvasószolgálati osztály, kapcsolati csoport. Baranya megye könyvtárait a
hálózati osztály térségi referenseinek bevonásával, aktív közreműködésével értük el.
A tizenegyedik könyvtári hét során több mint húsz irodalmi, zenei és gyermekeknek szóló
programon vehettek részt a könyvek szerelmesei. Olvasóink többek között találkozhattak
Nyáry Krisztiánnal, megismerhették Ugron Zsolna és Molnár Krisztina Rita új könyveit. Az
elsősorban gimnazista korosztálynak szóló Rendhagyó Irodalomórán Varró Dániel, Kiss Judit
Ágnes, Horváth Kristóf „Színész Bob” és Háy János beszélgetett nagy költőinkről. Az
operabarátokat Mozart legszebb darabjaival vártuk, a gyerekeknek Beck Andrea és Turbuly
Lilla mesélt, valamint a Röppentő Együttes zenélt. A nyugdíjas olvasókat immáron a
hagyományosan megrendezett számítástechnikai gyorstalpalóval, a Böngéssz nagyi!
programmal vártuk. A szerdai napot a könyvtárosok Baranya megyei tanácskozására szántuk,
melyet az idei évben Villányban szerveztünk meg. A hét során könyvcserével és
kvízjátékokkal vártuk a kicsiket és nagyokat. Az olvasók a hagyományoktól eltérően idén
kedvenc könyvükre adhatták le a voksukat, a könyvtárosok pedig kedvenc olvasóikra
szavazhattak.
A programok részletes leírása
2016. OKTÓBER 4. KEDD
Titoktündér – Beck Andrea mesés gyermekfoglalkozása
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár
A gyerekeknek szóló interaktív foglalkozáson Beck Andrea Titoktündér című könyvéből
mesélt. A mesében észrevétlenül kapott helyet a pozitív gondolkodásra való nevelés, az
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önbizalom fejlesztése és mindenekelőtt a vidám, gondtalan életszemlélet kialakítása és
megtartása. A helyszínen lehetőség nyílt a szerző könyveinek dedikálására is.
A programon 77 gyermek vett részt.
2016. OKTÓBER 4. KEDD
RIÓ- Rendhagyó Irodalomóra
Helyszín: Tudásközpont, Nagyelőadó
Kedd délután a Tudásközpontban nagyelőadó termében négy magyar irodalmár vállalta,
hogy főképp középiskolás korosztály számára interaktív irodalomórát tart. A költészet
nagyjairól beszéltek a mintegy négyszázötven diáknak, Kosztolányi, Arany, Petőfi és Ady volt
a téma. Az órákat négy jeles kortárs költő, Varró Dániel, Kiss Judit Ágnes, Horváth Kristóf és
Háy János tartották. A rendhagyó irodalomórák ügyeletes tanára, ahogy három évvel
ezelőtt, most is Pethőné Nagy Csilla volt. A meghívott előadók a felsorolt költőóriásokról
beszéltek a közönségnek egy-egy órában, Balogh Robert pécsi irodalmár moderálásával. A
szünetekben az MsU613 formáció, Pap Balázs és Etlinger Mihály zenéltek, emellett a
könyvtár kollégáinak közreműködésével a diákok a 30Y zenekar pólógyárának köszönhetően
Dsida, Ady és Csáth Géza arcképével ellátott pólókkal távozhattak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az esemény online élőben is látható volt a Csorba Győző
Könyvtár honlapján. Az estről készült felvétel most is elérhető a www.csgyk.hu oldalon.
2016. OKTÓBER 4. KEDD
Simon Géza Gábor Szösszenetek a jazz- és a hanglemeztörténetből című kötetének
bemutatója
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Zeneműtár
Retkes Attila zenetörténésszel, a Gramofon Könyvek Kiadójával és Simon Géza Gáborral,
zene- és hanglemeztörténésszel Kovács Attila zenei szerkesztő beszélgetett.
Simon Géza Gábor új kötete a kezdetektől napjainkig foglalja össze a nemzetközileg is
elismert zene- és hanglemeztörténész, Simon Géza Gábor (1947) munkásságát. A sokezernyi
cikkből, tanulmányból, a vele készült interjúkból készült válogatás több mint félszáz magyar
és német nyelvű sajtótermékből került ki. A kötetből nem hiányzik a hasonló összefoglaló
jellegű művek kötelező kelléke, a névindex sem. A 450 oldalas kötetet a szerző szívesen
dedikálta az olvasóknak azt est végén. A programon közel 20 fő vett részt.
2016. OKTÓBER 5. SZERDA
Baranya megyei könyvtárosok szakmai napja
Helyszín: Villányi Városi Művelődési Ház és Könyvtár Villány, Baross utca 13
A Baranya megyei könyvtárosok szakmai napját 2016-ban Villányban, a Villányi Városi
Művelődési Ház és Könyvtár együttműködésével rendeztük meg. Az Országos Könyvtári
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Napok keretében szervezett rendezvényen a könyvtáros kollégákat Takáts Gyula, Villány
város polgármestere, Kvassay Istvánné, a Villányi Városi Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője és Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója köszöntötte.
Ebben az évben az előző évektől eltérően arra kértük meg a megyében dolgozó egy-egy
könyvtáros kollégát, a könyvtárak vezetőit, hogy előadásaikban a saját városi/kistelepülési
könyvtárellátásuk sikeres példáiról beszéljenek. Könyvtárunk két jó gyakorlatot is
bemutatott, a nemrégiben elkészült hangoskönyv terminált Fűkőné Herceg Helga mutatta
be, a Neves személyek” – Baranya megyei életrajzi adatbázist pedig Földesi Mihály
ismertette a közönséggel.
A délelőtti szakmai program után a Villányi Kikerics Óvoda és Főzőkonyha biztosította az
ebédet számunka, majd ebéd után a résztvevők bejárhatták a Bock pincét és
megkóstolhatták az újborokat. A rendezvényen 110 könyvtáros kolléga vett részt.
2016. OKTÓBER 5. SZERDA
2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
A velünk élő Robotok - ismeretterjesztő előadás
Helyszín: Minerva Fiókkönyvtár (Pécs, Veress Endre u. 6.)
Áldás vagy átok, hogy velünk „élnek”? Milyen gazdasági és társadalmi hatásai vannak a
robotok elterjedésének? Schlepp Péter informatikus, FLL (First Lego League) WRO (World
Robot Olympiad) regionális és nemzetközi versenyek rendszeres felkészítője előadásában a
ma és holnap robotjainak ismertetése mellett szót ejtett a robotok megjelenéséről az
irodalomban. Az előadást egy hobbyrobot bemutató is színesítette. Az 14 alkalmasra
tervezett előadás-sorozat első foglalkozásán összesen több mint 20 lelkes kisdiák vett részt.
2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Találkozás Turbuly Lillával
10.15 Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár (Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)
14.30 Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár (Pécs, Honvéd tér 1.)
Turbuly Lillának eddig öt gyerekkönyve jelent meg: két mesekönyv, két ifjúsági regény és egy
gyerekverskötet. Versei, meséi számos antológiában szerepelnek. Talált szív című
mesekönyvére Aranyvackor-díjat kapott, a belőle készült színdarabot bemutatta a Ciróka
Bábszínház. A nagyobbaknak szóló pöttyös könyveiből, a Kosársuliból és a Viszlát, kosársuli!ból is készült színdarab, Nekünk nyolc?! címmel, amit a Hevesi Sándor Színház játszott az
elmúlt évadban. Az interaktív mesés előadásán két fiókkönyvtárunkban is bemutatta. A
foglalkozásokra összesen több mint 80 gyermek jött el.
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2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
A Röppentő együttes verses-zenés gyermekműsora
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)
Főként magyar költők (Weöres Sándor, Áprily Lajos, Osvát Erzsébet, Tarbay Ede, Szepesi
Attila, Gazdag Erzsi, Csukás István, Gábor Emese...) megzenésített verseit, valamint az
együttes által feldolgozott európai népek gyermekdalait hallhatták a gyerekek a Röppentő
előadásában. A koncert alatt különböző ritmus és dallamhangszerrel ismerkedhettek meg,
melyeket kipróbálhattak, miközben egy képzelt utazáson vettek részt az évszakokon
keresztül. A programon 115 óvodás és általános iskolás diák vett részt.
2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Az ember tragédiája animációs filmen - Martsa Piroska előadása
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)
Martsa Piroska Jankovics Marcell Az ember tragédiája című monumentális animációs
filmjének mozdulattervezőjeként dolgozott két évtizeden keresztül. A másfél órás előadása
elején egy kicsit a rajzfilmről beszélt, elmondta hogyan kelti életre az agyunk és a szemünk az
állóképeket, illetve hogy hogyan, milyen eszközök segítségével készültek a rajzfilmek.
Ugyanis lassan ez is kultúrtörténeti emlék: ma már szinte mindent számítógéppel készítenek,
de Az ember tragédiájának nagy része még a klasszikus módon készült. Ezek után rátért az
egyes színekre, kiemelten foglalkozott a történeti színekkel. Elmondta, milyen elemekkel
gazdagította a rendező az alapművet. Ez egyébként középiskolai vagy egyetemi tananyagnak
megfelelő ismeretanyag, azonban akinek alapvetően nem ez az érdeklődési köre, annak ezek
a plusz jelentések nagyon izgalmasak és érdekesek voltak. Az előadáson 20 fő vett részt.
2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó
Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, számos nagy sikerű kötet szerzője. Az Így szerettek ők
című kétrészes sorozata az irodalomkedvelők egyik kedvenc kötete. Az Igazi hősök 33
kevésbé ismert magyar történelmi személy életét veszi górcső alá, és bemutatja az
olvasóknak a sokszor ismeretlen hősöket. A 2016-ban megjelent Merész magyarok című
kötetében pedig 30 olyan magyart vesz sorra, akik a legnehezebb helyzetekben is emberek
tudtak maradni, s akik számára önazonosságuk és belső bátorságuk a legszélsőségesebb
történelmi helyzetekben is mindent felülírt. A kellemes hangulatú beszéltetést dedikálás
zárta. Az íróval Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője beszélgetett.
Az esten közel 100 fő vett részt.
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2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
MESE ÉS BÖLCSELET – részletek Mozart Varázsfuvola című operájából
Operanépszerűsítő előadás kicsiknek és nagyoknak
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem
Wolfgang Amadeus Mozart Varázsfuvola című operájából kaphattak ízelítőt a látogatók a
Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói tolmácsolásában. A darab
rendezője, és egyben az est házigazdája Hábetler András volt. A rendezvényt egyaránt
látogatták gyerekek, kamaszok, felnőttek, idősek, operakedvelők, és olyanok is, akik
kétkedve állnak a műfaj megismeréséhez. Két vendégművész is közreműködött az esten, a
csodás koloratúrszopránt éneklő, Éj Királynőjét megformáló Mondok Yvette, és a szigorú, ám
jót akaró Sarastro bőrébe bújt Pataki Bence, aki mély hangjával szinte mindenkit elvarázsolt.
A nagysikerű programon 120 fő vett részt.

2016. OKTÓBER 7. PÉNTEK
Legyen barátod az internet!
Helyszín: Tudásközpont, 2. emelet, számítógépterem
A Csorba Csőző Könyvtár az idősebb olvasóknak is biztosította a lehetőséget, hogy
megismerkedhessenek a világhálóval. Októberben indult az a havonta két alkalommal
megtartott másfél órás foglalkozás-sorozat, melyre a kezdő internetezőket vártuk.
A foglalkozás témái voltak többek között az internet készségszintű használata, alkalmazása,
az elektronikus levelezés (e-mail) alapvető ismeretei, alkalmazása, a közösségi oldalak
megismerése, szövegszerkesztés. A programsorozat első állomásán 25 nyugdíjas vett részt.
2016. OKTÓBER 7. PÉNTEK
LEGEK NAPJA
Ezen a napon különböző meglepetésekkel vártuk legfiatalabb, legidősebb, legrégebben
beiratkozott, legtöbbet kölcsönzött olvasóinkat. Emellett vártuk az olvasóktól a kedvenc
könyveiket, melyekből elkészítettük a legek listáját, melyet a honlapunkon publikáltunk.
(http://www.csgyk.hu/kedvenc-konyvek-listaja/) 63 fő adott le szavazatot kedvenc
könyvre. Rendhagyó módon az idei évben a könyvtárosok adhatták le voksaikat kedvenc
olvasóikra, akiket könyvajándékokkal jutalmaztunk minden fiókkönyvtárunkban.
2016. OKTÓBER 8. SZOMBAT
Könyves szombat három helyszínen
Helyszínek: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)
Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)
Belvárosi Fiókkönyvtár (Pécs, Király u. 9.)
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Szombaton 9.00–17.00 óráig ingyenes beiratkozással, gyermekfoglalkozásokkal és
meghosszabbított nyitvatartással vártuk olvasóinkat a Csorba Győző Könyvtár három
fiókkönyvtárában. Emellett a lejárt határidejű könyveket késedelmi díj nélkül visszavettük.
Több mint 200 fő vett részt a könyves szombat programjain.
2016. OKTÓBER 8. SZOMBAT
Retró könyvvásár és olvasóliget a Gesztenye Liget Fesztiválon
Helyszín: Pécs, Gesztenyés utca 17.
Az idei évben a Csorba Győző Könyvtár is csatlakozott a Gesztenye Liget Fesztiválhoz
Pécsbányán. A gyerekeket gesztenyés kézműves foglalkozásokkal vártuk. A programon 250en látogattak el a Retró könyvvásárunkba.
2016. OKTÓBER 12. SZERDA
Mi a helyzet a börtönökben?
Kerekasztal-beszélgetés a büntetés-végrehajtásról
Helyszín: Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.)
A beszélgetés három fő kérdéskörre fókuszált:
- a büntetés-végrehajtási intézmények, a személyzet és az elítéltek megítélése napjainkban
- a szocializáció és a reszocializáció hatékonysága
- a segítő és önkéntes munkák szerepe a börtönben.
Meghívott vendégeink voltak Dr. Tamási Erzsébet kriminológus, Koncz Katalin bv. alezredes,
Juhász Szabolcs börtönpszichológus, Fekete Rita rendőr alezredes, Belány Viktória terápiás
segítő, INDIT Közalapítvány munkatársa.
A beszélgetésre közel 20 fő volt kíváncsi.
KÍSÉRŐ PROGRAMOK
2016. október 3–7.
KÖNYVCSERE a könyvtárban
Helyszín: Tudásközpont, földszint
Az idei Országos Könyvtári Napok keretében is megrendezésre került a könyvcsere program.
A Csorba Győző Könyvtár önkéntesei minden nap 15.00 és 18.00 óra között várták azokat az
olvasókat, akik szívesen váltak meg könyveiktől, hogy ingyen juthassanak számukra
érdekesebb olvasmányokhoz. A program keretében 187 fő hozott és vitt haza számára tetsző
könyveket, kiadványokat.
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"A DERÉKSZÍJAK IDŐNKÉNT ELKÓSZÁLNAK!"
Rejtő Jenő-emlékkiállítás (paródia)
Tudásközpont, földszinti aula
Októberben nyílt meg a Rejtő-emlékkiállítás, amelyen találkozhattunk a kultikus regények
kultikus tárgyaival, szereplőivel, korabeli regénycímlapokkal és a 111 éve született Rejtő Jenő
munkásságának kevésbé ismert lapjaival is. A tárlat a Tudásközpont földszintjén október 24ig volt megtekinthető.
A kiállítás október 24-én 17.00 órakor közönségtalálkozóval zárult, ahol Varsányi Ferenc
Rejtő Jenővel kapcsolatos munkásságáról tudhattunk meg többet.
Iskolai csoportok számára előzetes bejelentkezés alapján tárlatvezetést tartottunk.
A kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából, a Pécsi Nemzeti Színház hozzájárulásával és a
Total Art Egyesület együttműködésével valósult meg. A kiállítást az Országos Könyvtári
Napok alatt több mint 1350 fő tekintette meg.
Uránváros 60
Pécs Uránváros nevű kerülete 2016-ban évben ünnepli jubileumát, hiszen 60 éve adták át itt
az első lakóépületet. Az évforduló kapcsán a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti
Gyűjteménye képekből, újságcikkekből és egyéb emlékekből kiállítást szervezett a
Tudásközpont olvasótereiben bemutatva a városrész elmúlt évtizedeit. A kiállítást több mint
1000 fő tekintette meg.
Vetélkedők a KSZR települések számára
Az Országos Könyvtári Napokon idén is különböző totókat és vetélkedőket hirdettünk meg a
KSZR szolgáltatásunkhoz kapcsolódott települések számára, a vetélkedők természetesen a
könyvtárbuszos települések számára is elérhetőek voltak.
Nyilvánosság biztosítása
Intézményünk, mint a programsorozat koordinátora a reklámot, a programok
népszerűsítését biztosította a megfelelő célcsoportok eléréséhez Baranya megyében. Ennek
érdekében a rendezvényeket a helyi sajtóban, az intézmény honlapján, közösségi oldalain
(facebook) illetve elektronikus hírlevelében népszerűsítette. Az internet adta lehetőségeknek
köszönhetően a Rendhagyó Irodalomóra programunkat online stream segítségével élőben is
megmutathattuk az érdeklődőknek. Annak érdekében, hogy a rendezvények minél több
emberhez eljussanak, ezer példányban készíttettük el a rendezvény programsorolóját.
Emellett a Tudásközpont főbejáratára tervezett óriás üveg dekormatrica hirdette az OKN
egész heti programjait. Minden rendezvényünkhöz plakátot, szóróanyagot nyomtattunk és
facebook eseményt készítettünk.
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A program eredményei
A célcsoport intenzív megszólításának köszönhetően a programoknak több mint 4000
látogatója volt. A rendezvénysorozat hosszútávon növeli az olvasás, a könyvtárhasználat és a
könyvtári szolgáltatások iránti igényt. A program kihat a Könyvtár, a Tudásközpont és az
együttműködő könyvtárak kulturális életére, serkenti a színvonalas programok iránti
érdeklődést, s népszerűsíti a könyvtárak szolgáltatásait, emeli az intézmények presztízsét.

Az eredmények széles körben való megismertetése
Minden eseményről fényképes beszámolót készítettünk és jelentettünk meg intézményünk
honlapján (www.csgyk.hu). Az előadásokon készített videofelvételek szintén elérhetőek
könyvtárunk honlapján. A program befejezését követően értékeltük a szervezés minden
mozzanatát a programba bevont fiókkönyvtárakkal együtt.
A rendezvényről készített képes beszámolót honlapunkon közzétettük, és azt a szakmai
beszámoló benyújtásától számítva legalább öt évig megőrizzük.

2016.12.14.
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Fotódokumentáció
2016. OKTÓBER 4. KEDD
Titoktündér – Beck Andrea mesés gyermekfoglalkozása
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár

2016. OKTÓBER 4. KEDD
Rendhagyó Irodalomóra
Helyszín: Tudásközpont, Nagyelőadó

2016. OKTÓBER 4. KEDD
Simon Géza Gábor Szösszenetek a jazz- és a hanglemeztörténetből című kötetének
bemutatója
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Zeneműtár
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2016. OKTÓBER 5. SZERDA
Baranya megyei könyvtárosok szakmai napja
Helyszín: Villányi Városi Művelődési Ház és Könyvtár Villány, Baross utca

2016. OKTÓBER 5. SZERDA
2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
A velünk élő Robotok - ismeretterjesztő előadás
Helyszín: Minerva Fiókkönyvtár (Pécs, Veress Endre u. 6.)

2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Találkozás Turbuly Lillával
10.15 Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár (Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)
14.30 Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár (Pécs, Honvéd tér 1.)

11

2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
A Röppentő együttes verses-zenés gyermekműsora
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)

2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Az ember tragédiája animációs filmen - Martsa Piroska előadása
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)

2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó
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2016. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK
MESE ÉS BÖLCSELET – részletek Mozart Varázsfuvola című operájából
Operanépszerűsítő előadás kicsiknek és nagyoknak
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem

2016. OKTÓBER 7. PÉNTEK
Legyen barátod az internet!
Helyszín: Tudásközpont, 2. emelet, számítógépterem

2016. OKTÓBER 7. PÉNTEK
LEGEK NAPJA
Tudásközpont, Konferenciaterem
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2016. OKTÓBER 8. SZOMBAT
Retró könyvvásár és olvasóliget a Gesztenye Liget Fesztiválon
Helyszín: Pécs, Gesztenyés utca 17.

2016. OKTÓBER 8. SZOMBAT
Könyves szombat három helyszínen
Helyszínek: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár (Pécs, Nagy Jenő u. 24.)
Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)
Belvárosi Fiókkönyvtár (Pécs, Király u. 9.)

2016. OKTÓBER 12. SZERDA
Mi a helyzet a börtönökben?
Kerekasztal-beszélgetés a büntetés-végrehajtásról

Helyszín: Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.)
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2016. október 3–7.
KÖNYVCSERE a könyvtárban
Helyszín: Tudásközpont, földszint

"A DERÉKSZÍJAK IDŐNKÉNT ELKÓSZÁLNAK!"
Rejtő Jenő-emlékkiállítás (paródia)
Tudásközpont, földszinti aula
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