
 „Rendezvények, szakmai programok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban” című 

3508/1155-ös számú NKA pályázat szakmai beszámolója 
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2014 szeptemberétől 2015 májusáig tartó pályázati időszakában 

törekedett arra, hogy minél színesebb, nagyobb közönségréteget célzó, vonzó programokat 

szervezzen jelenlegi és lehetséges közönségének egyaránt. E pályázati ciklusban ugyanakkor olyan 

társadalmi csoportok számára is kínált programot, akiknek a könyvtár, a könyvtári környezet 

ismeretlen volt. Ez évben is kiemelt feladat volt az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatban 

való aktív részvétel 2014. október 13-20-ig. 

 

A Zenei Gyűjtemény programjai: 

 

I. A századvég titokzatos tárgya 

 

Lányok, asszonyok - A Nő Richard Strauss zenéjében. 150 éve született Richard Strauss 

Időpont: 2014. november 24 

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Molnár Szabolcs zenetörténész 

Programismertető: A 19. század végén változás következett be a férfi és női szerepek 

megosztásában. Ez az átalakulás különböző nőalakok megjelenését 

vonta maga után az egyes művészeti ágakban. Ezek a szellemi 

áramlatok a zeneirodalomban is újfajta jellemábrázolást hívtak 

életre, amit az előadó Richard Strauss művein keresztül mutatott 

be, összehasonlítva a nagy előd, Richard Wagner romantikus 

nőalakjaival. Kiemelte többek között azt is, hogy a zeneszerző 

kortársai irodalmi alkotásaira mennyire érzékenyen reagált, 

operáinak hősnői a századforduló meghatározó íróitól származtak 

(Oscar Wilde, Hugo von Hoffmannsthal).  

Résztvevők: 82 fő 

Költség (jogcímmel):  30 000 Ft (előadói tiszteletdíj) 

 

2.A századforduló elképzelt női alakjai a magyar operaszínpadon  

 

Időpont: 2015. május 28. 

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Szabó Ferenc János zenetörténész 



Programismertető: A 19. század végi átalakulás során a művészet minden ága 

gazdagon tükrözte a női értékek megítélésének változását, felszínre 

kerültek a női karakterekben rejlő lehetőségek. Ennek egy egészen 

különleges megjelenéséről hallhattak előadást az érdeklődők.   

1913-ban a Magyar Királyi Operaházban pályázatot hirdettek 

magyar nyelvű, egész estét betöltő opera szövegkönyvének írására. 

A beérkezett pályaművek nagyrészt ismeretlen szerzői egészen 

különleges nőalakokat álmodtak operaszínpadra, egyrészt irodalmi, 

másrészt operai példák alapján.  

A hallgatóság a szövegkönyvek alapjául szolgáló irodalmi 

alkotásokat is kézbe vehette, melyek többsége száz évnél régebbi 

kiadásban érhető csak el, és azok is csak a könyvtárban 

Résztvevők: 76 fő 

Költség (jogcímmel): 30 000 Ft (előadói tiszteletdíj) 

 

II. Bevezetés a 20. és 21. századi művészetekbe középiskolás és egyetemista korú fiatalok 

részére négy alkalommal 

1.Az improvizáció - több mint zene 

 

Időpont: 2015. május 20 

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Nagy János zongoraművész, zeneszerző, főiskolai tanár 

Programismertető: A program alapvető célja, hogy a középiskolás diákok kreatív 

zenei játékok segítségével megismerhessék az értékeket közvetítő 

jazz, a kortárs improvizatív zene és a népzene alapjait. A 

workshopon rövid elméleti bevezető után a résztvevők különböző 

improvizációs feladatokat kaptak, melyeket az előadóval közösen 

oldottak meg. Az ismeretszerzés és az aktív részvétel mellett nagy 

élmény volt számukra a közös muzsikálás. 

Résztvevők: 53 fő 

Költség (jogcímmel): 30 000 Ft (előadói tiszteletdíj) 

 

 2.Rendhagyó találkozások a tánccal… I-II. 

 

Időpont: 2015. május 22 

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Fenyves Márk mozdulatművész, táncelméleti szakember 

Programismertető: A kamaszok körében nagy sikert arató rendhagyó táncórákon a 

szavakkal nehezen megfogalmazható, csak a táncra jellemző 

kommunikációs formákat ismerhették meg a jelenlévők. Az előadó 

a 20. század eleji táncreformerektől egészen napjainkig bemutatta 



a fontosabb irányzatokat és törekvéseket, melyekhez a kép és 

hanganyagot a Zenei gyűjtemény gazdag állománya szolgáltatta. A 

program második felében az érdeklődő fiatalok a Dienes Valéria 

által megalkotott mozdulatművészet jellegzetes - a serdülők testi 

adottságainak megfelelő – mozgásformáit próbálhatták ki 

Résztvevők: 2x30= 60 fő 

Költség (jogcímmel): 60 000 Ft (előadói tiszteletdíj) 

 

3.Az underground: a hatvanas-hetvenes évek underground törekvései Magyarországon 

 

Időpont: 2015. május 26 

Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Jávorszky Béla Szilárd zenei szakíró 

Programismertető: Az underground magyarországi indulását ismerhette meg az 

előadásra nagyszámmal érkező közönség. A program keretében az 

előadó bemutatta azt a politikai-társadalmi környezetet, melyben a 

„nem hivatalos művészettől” eltérő zenei irányzatot képviselő 

együttesek megjelentek. A rendezvény egy jövőbeni sorozat 

kezdetét is jelentette. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 

későbbiekben tervezzük a téma folytatását, kibontását 

Résztvevők: 65 fő 

Költség (jogcímmel): 30 000 Ft (előadói tiszteletdíj) 

 

A Sárkányos Gyerekkönyvtár programjai: 

III. Tánc-lánc programsorozat 

 

Időpont: 2014. október 9.  Állatok farsangja 

2014. november 15.  Márton napi vígasságok 

2014. december 6.  Mikulásváró 

2015. február 15.  Farsang 

2015. március 7.  Tavaszváró 

2015. április 24.  Mesenap 

2015. május 9.   Virágos május 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Tánc-Lánc Egyesület, szakképzett óvodapedagógusok 

Programismertető: A Tánc-Lánc foglalkozásokon a gyermek megálmodhatja, átélheti, 

megélheti a zene által átitatott pillanatokban érzéseit. Az együtt 

hallgatott zene közben megjelenő élmények, fantáziaképek, álmok 

és vágyak, a mozgás, a mozdulat szabadságát átélve, kifejeződnek 

a mozgásban, a táncban. A szóló - és közös tánc magában 



hordozza az elfogadás, befogadás lehetőségét és az egyéni 

figyelmet. A mozgást követően az önkifejezés második lehetősége 

kézműves foglalkozás keretében festés, rajzolás, papírtépés, majd a 

harmadik a verbális önkifejezés, a történetek (el)mesélésének 

lehetősége. A foglalkozások az adott hónaphoz, ünnephez, jeles 

naphoz, évszakhoz kapcsolódódtak. 

Résztvevők: 352 fő 

Költség (jogcímmel): 72.000 Ft.- (előadói tiszteletdíj) 

 

IV. Sárkányos Mesenap 

 

Időpont: 2015. április 25. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: képzett drámapedagógusok 

Programismertető: A hónap utolsó szombatján került sor az egész napos családi 

rendezvényre, melynek vezérfonala a lovagkor és a magyar 

mesevilág ötvözése. Ezen a napon jelmezes szereplőkkel, 

Meseország királyával és udvartartásával (a gyerekek nyelvén értő, 

képzett drámapedagógusokkal) találkozhattak a gyerekek. Délelőtt 

a mese és zene birodalmában kellett próbákat kiállni, ún. vezetők 

segítségével. Kézműves foglalkozáson a mesékhez és lovagi 

történetekhez illő kardot, és többféle ékszert készíthettek. Délután 

középkori lovagi bemutató, apród- és udvarhölgyképző 

foglalkozása-előadása következett. Táncbemutató és bajvívás, 

majd a lovagi próbák teljesítése után Meseország királya 

ünnepélyes keretek között udvarába fogadta a jelentkezőket. 

 

Résztvevők: 135 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft.- (előadói tiszteletdíj) 

 

V.Tárul a Mozdulattár! 

 

Időpont: 2015. május 30. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Pálosi István táncpedagógus 

Programismertető: A mozdulatművészeti foglalkozáson a kisebbek és nagyobbak is 

felfedezhették Pálosi István táncpedagógus vezetésével a tánc 

örömét. A gyerekek és felnőttek megismerkedhettek a mozdulatok 

lehetőségeivel, azok kifejező erejével, szépségével. A 

mozdulatművészet iránytűt ad a mozdulatok világában, és arra 

tanít, hogyan fedezhető fel a személyiség mozdulatai által. A 

mozdulatművészet célja a szabadság, a tudatosság, az egészség és 

a szépség, melyek eléréséhez különböző mozdulatelemeket 



használ, az egyszerűtől a legnehezebb felé haladva. A résztvevők 

sokat játszottak testükkel, mozdulataikkal különböző eszközök 

(pl.: fátyol, korong) segítségével. 

Résztvevők: 42 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft.- (előadói tiszteletdíj) 

 

VI. Hátrányos helyzetű nagycsoportos óvodások a könyvtárban - foglalkozássorozat 

 

Időpont: 2014. október 31. zenei foglalkozás 

2014. november 7. anyanyelvi foglalkozás 

2014. november 14. zenei foglalkozás 

2014. november 21. anyanyelvi foglalkozás 

2014. november 28. zenei foglalkozás 

2014. december 12. anyanyelvi foglalkozás 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár és Zenei 

Gyűjtemény 

Közreműködő: Hazay Tímea zenepedagógus és Ódorné Mátyássy Ágnes fejlesztő 

pedagógus 

Programismertető: E hat alkalomból álló programsorozaton a IX. kerületi Kén utcai 

Csodafa óvoda nagycsoportos óvodásai vettek részt. Azért esett 

erre az óvodára a választás, mert itt a gyerekek szinte kivétel 

nélkül, szociális szempontból és/vagy iskolaérettségi szempontból 

komoly lemaradásokkal küzdöttek. A sorozat célja, hogy könyvtári 

környezetben a nyelvi és zenei képességeik fejlesztésével 

sikeresebben tudják elkezdeni 2015. őszén az iskolát. Önbizalmuk, 

önérték-tudatuk javításával, a könyvtári környezet, a könyvek és a 

mese világának értékként, biztonságos közegként való értelmezése 

fontos fogódzót adhat számukra az iskolakezdés nehéz 

szakaszában. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 80.000 Ft.- (előadói tiszteletdíj) 

 

VII. Családi szombat 

 

Időpont: 2014. október 18 

Helyszín: Központi Könyvtár, Böngészde, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő:  

Programismertető: A Családi szombat célja, hogy minél színesebb, szélesebb 

közönségréteget célzó programokat kínáljon a könyvtár, hogy 

olyan látogatók is bejöjjenek, akik máskor nem érdeklődnek a 

könyvtár iránt. Ebben az évben a nap központi témája az egészség 

volt. Az előadók e fő tematika mentén szervezték előadásukat. Az 

érdeklődők előadást hallhattak a napjainkban egyre több embert 



érintő és az állatokat fenyegető allergiákról. A nap folyamán a 

jelenlévők ingyenes hallásvizsgálaton, vérnyomás-, vércukorszint-

és koleszterin mérésen, valamint testtömeg-index meghatározáson 

vehettek részt. 

A gyerekek számára kézműves foglalkozást tartottak a Sárkányos 

Gyerekkönyvtárban. 

 

Résztvevők: 136 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft.-(előadói tiszteletdíj) 

 

 

Budapest, 2015. június 24. 

 

Dr. Dippold Péter  

igazgató 

 

A Központi Könyvtár rendezvényeinek képdokumentációja 

 

Lányok, asszonyok  - A Nő Richard Strauss zenéjében   -   2014. november 24. 

 

 

 

 



A Századforduló elképzelt nőalakjai a magyar operaszínpadon   -  2015. május 28. 

 

 

Az improvizáció – több mint zene    -  2015. május 20. 

 



Rendhagyó találkozások a tánccal…. I-II.  -  2015. május 22. 

 

 

Az underground: a hatvanas-hetvenes évek underground törekvései Magyarországon-2015. május 26. 

  

 

Tánc-lánc programsorozat 2014. október 9. - 2015. május 9.-ig 

                       



Sárkányos Mesenap -  2015. április 25. 

              

        

 

Tárul a Mozdulattár  - 2015. május 30. 

 



Hátrányos helyzetű nagycsoportos óvodások a könyvtárban – foglalkozássorozat - 2014. október 31- 

2014. december 12.-ig 

         

 

Családi szombat - 2014. október 18. 

 

 



Plakátok 

 

ZENEI GYŰJTEMÉNY 

 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei gyűjtemény  

A századforduló elképzelt női alakjai  

a magyar operaszínpadon 

 
Szabó Ferenc János zenetörténész előadása 

 
1913 augusztusában Gróf Bánffy Miklós, a Magyar Királyi Operaház kormánybiztosa pályázatot 

hirdetett magyar nyelvű, egész estét betöltő opera szövegkönyvének írására. A beérkezett 

pályaművek nagyrészt ismeretlen szerzői egészen különleges nőalakokat álmodtak 

operaszínpadra, egyrészt irodalmi, másrészt operai példák alapján. Vajon hogy lesz operai 

hősnő Kármán József Fannijából, vagy Jókai Mór Bornemisza Annájából? S lehet-e igazi operai 

szerep Camille Flammarion tudományos-fantasztikus apokalipszis-látomásának Évája? 

Ezekre, s más hasonló kérdésekre keressük a választ a zenei példákkal is gazdagított 

előadásban! 

 

Időpont: 

2015. május 28. (csütörtök) 18 óra 

A belépés díjtalan. 

    
 

 

 

 



 

 



ZENEI GYŰJTEMÉNY 

 

A hatvanas-hetvenes évek underground törekvései 
Magyarországon 

 

Előadó: 

Jávorszky Béla Szilárd 

                                                                      zenei szakíró 

 

 

A hatvanas-hetvenes évek fordulója a beatfrontátvonulás éve volt a hazai 
poptörténelemben: miközben az 1968-as Táncdalfesztiválon az Illés diadalmaskodott, 
felbukkantak az első undergroundnak számító rockzenekarok (Sakk-Matt, Tűzkerék, Mini, 
Liversing, Dogs, Meteor), kísérletek történtek a jazz és a rock házasítására (Rákfogó, 
Syrius), radikális előadásformák (Kex) és új közérzeti hangvételű dalok (Cseh Tamás) 
születtek. A beat, a rock nem csak megtermékenyítően hatott a társművészetekre, hanem 
végérvényesen társadalmi ügy lett. 

Időpont: 2015. május 26. (kedd) 18 óra 

A belépés ingyenes! 

   

 

 

 

 

 

 



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1. régió 

 
Programjaink fókuszában az Összefogás a könyvtárakért - Országos Könyvtári Napok időszaka és 

ajánlott tárgyévi tematikája szerepelt.  Hagyományainkhoz híven a gyermekeknek illetve a 

családoknak szóló rendezvények kaptak nagyobb hangsúlyt, Könyves Vasárnap alkalmából pedig két 

legnagyobb forgalmú könyvtárunk várta látogatóit a XI. és XII. kerületben. 2014-ben ünnepeltük a 

FSZEK alapításának 110. és egyben hálózattá válásának centenáriumát, ezért a programok ennek 

megünnepléséhez is szervesen kapcsolódtak. Az Összefogás eseményein túl - a pályázat teljes 

időszakában - is lehetőség nyílt sikeres ismeretterjesztő, irodalmi, hagyományőrző programok 

megvalósítására. 

 

Helytörténeti előadás: „Egy régi nótát hoz Budáról át a szél” 

 

Időpont: 2014. október 14. 

Helyszín: I/1. Márai Sándor könyvtár, 1016 Krisztina krt. 87. 

Közreműködő: Saly Noémi, Kovrig Mihály 

Programismertető: Zenés helytörténeti előadáson vehettek részt az érdeklődők. Ezen 

az esten a hajdani kávéházak hangulatát idézte fel Saly Noémi 

helytörténész, aki híres dalok szerzőiről mesélt. Ebben segítségére 

volt Kovrig Mihály, aki a régi Tabán presszó  

egykori zongoristája.  A 20-as, 30-as évek híres kupléi, valamint 

későbbi slágerek hangzottak el, a főleg az idősebb korosztályt 

képviselő közönség nagy élvezetére.  

Résztvevők: 54 fő  

Költség (jogcímmel): 20 000+0% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

Kézműves foglalkozás: Népi hagyományok a városi flaszteren 

 

Időpont: 2014. október 18. 

Helyszín: II/4. Török utcai könyvtár, 1023 Török utca 7-9. 

Közreműködő: Joó Jánosné 

Programismertető: A családokat vártunk a gyermekkönyvtárba hagyományőrző 

rendezvényünkre. Joó Jánosné az évszakokhoz kapcsolódó 

hagyományokat mutatta be zenével, mesével, játékokkal. 

Vesszőfonás, csuhébáb készítés, koszorúk, nádfigurák összeállítása 

szerepelt még a programban.  

Résztvevők: 57 fő 

Költség (jogcímmel): 25 000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

A mesélő vasaló 

 

Időpont: 2014. október 18. 

Helyszín: III/5. Békásmegyeri Könyvtár, 1039 Füst Milán u. 26. 

Közreműködő: Batyu Színház 

Programismertető: Az előadás tárgybábokkal előadott, óvodásoknak és 

kisiskolásoknak szóló interaktív produkció volt.  

Egy gazdasszony tüsténkedik otthon, és a házimunkák elvégzése 

közben, remek ötlete támad. Mesélni kezd, de mesekönyvéből 

eltűntek a szereplők. Semmi baj, a tárgyak helyettesítik őket,  

így lesz harisnyából nyúl, keféből sündisznó, cipőből róka. A 

gyerekek nagy örömmel kapcsolódtak be a játékba és a 

meseszövésbe. 



Résztvevők: 52 fő   

Költség (jogcímmel): 30000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

Az egészség testi-lelki dimenziói, az egyensúly megteremtése 

 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: III/7. Krúdy Gyula Könyvtár, 1033 Fő tér 5. 

Közreműködő: Dr. Visnyik Katalin 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok keretén belül könyvtárunk vendége 

volt Dr. Visnyik Katalin phd. pszichológus, egyetemi oktató. A 

közönség egy rendkívül érdekes és informatív előadást 

hallgathatott végig Az egészség testi-lelki dimenziói, az egyensúly 

megteremtése saját erőink mobilizálásával, címmel.  Az előadás 

alatt a közönség teszteket is kitölthetett, melyekből fontos 

információkat szűrhettek le a személyiségüket és 

viselkedésformáikat illetően.  

Résztvevők: 30 fő  

Költség (jogcímmel): 20000 Ft+0% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

Ó, azok a csodálatos állatok: Kitekintés a panelház ablakából a természetre 

 

Időpont: 2014. október 18. 

Helyszín: IX/1. Börzsöny utcai könyvtár, 1098 Börzsöny utca 13. 

Közreműködő: Telegdi Ágnes 

Programismertető: 2014. október 18-án Telegdi Ágnes írónő tartott foglalkozást az 

„Ó, azok a csodálatos állatok” című könyvsorozatára építve. 

Interaktív, projektoros vetítéssel egybekötött előadást hallhattunk a 

védett állatokról készült fotóiból és történetiből összeállítva, állat 

és madárhangokkal kísérve. A balatoni nádast rejtő vizipocoktól, a 

kukoricás melletti mezei nyúlig, mókusig sok-sok állattal 

ismerkedhettek meg a gyerekek, melyekkel az erdei tisztásokon, 

szántóföldek mentén, vízparton kirándulva mi magunk is 

találkozhatunk. A gyerekek az írónő kérdései alapján 

megmutathatták tudásukat az állatokról, majd újabb és újabb 

ismeretekkel gazdagodtak a foglalkozásnak köszönhetően.  

Résztvevők: 60 fő  

Költség (jogcímmel): 20000 Ft+27 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

Meseelőadás: Szeleburdi varázs-nap 

 

Időpont: 2014. október 19. (Könyves Vasárnap) 

Helyszín: XI/5. Kelenföldi Könyvtár, 1119 Etele út 55. 

Közreműködő: Szeleburdi Meseszínház 

Programismertető: Könyves Vasárnapon a „Szeleburdi varázs-napon” járhattak a 

gyerekek Kuglóf király udvarában, ahol három lovag segítségével 

megmenthették Porcukorka királykisasszonyt a gonosz Latyak 

herceg fogságából, majd sikerüket hatalmas vigassággal 

ünnepelhették meg. A családi programot táncház zárta a Szeleburdi 

Meseszínház közreműködésével.  

Résztvevők: 87 fő   

Költség (jogcímmel): 50000 Ft+27% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

 



 

Olvass velünk! 

 

Időpont: 2015. február 24. 

Helyszín: XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár, 1117 Karinthy Frigyes út 11. 

Közreműködő: Darvasi László 

Programismertető: Az Újbudai Pedagógiai Intézettel közösen rendezett Olvass 

velünk! vetélkedő záróeseményeként vendégünk volt Darvasi 

László, az írók egyike, akinek a művét feldolgozták a gyerekek és 

a vetélkedő győztes csapatai. Rendhagyó irodalom óra keretében 

válaszolt a gyerekek kérdéseire, mesélt a Trapiti "születésének" 

körülményeiről, saját élményeiről. Felolvasott műveiből. Jó 

hangulatban telő délután óriási élményekkel szolgált, méltó 

jutalomként a gyerekek számára. 

Résztvevők: 25 fő   

Költség (jogcímmel): 20000 Ft+0% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

Ketten írtuk pályázat 

 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: XII/1. Ugocsa utcai könyvtár, 1126 Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Balázs Ágnes, Nógrádi Gergely 

Programismertető: 2014-ben 11. alkalommal hirdettük meg tavasszal a Ketten írtuk 

meseíró és illusztráló pályázatunkat. Olyan kortárs magyar írók 

neve fémjelzi sorozatunkat az előző évekből, mint Varró Dániel, 

Finy Petra, Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Bosnyák Viktória. Ebben 

az évben a fiatalok körében népszerű írónőt, Balázs Ágnest kértük 

fel a mese megírására. A nagyobb gyerekeknek szóló Lufi-

sorozatának kötetei - melyek immáron több kiadást megértek - 

ajánlott és kötelező olvasmányokká váltak az általános iskolákban 

az évek során. Kisebbeknek szóló könyvei a Neveletlen ABC,  

Mesélő ABC, Menjünk világgá!,  Rakoncátlan Rozi 

Ramazuriországban, Torkos Turpi és a felhőgyár, szintén keresett 

művek könyvtárunkban. 

Balázs Ágnes A tésztapacsni című meséje nyomán sok  gyerek 

ragadott tollat, ceruzát az általa elképzelt befejezés megírásához, 

megrajzolásához. 106 pályázat érkezett be a megadott határidőre.  

A díjátadóra 2014. október 16-án került sor az Országos Könyvtári 

Napok keretein belül. 

A kis meseírók nagy örömére az írónő minden mesét méltatott  pár 

szóban, kiemelve a fantázia szerepének fontosságát. Külön öröm 

volt a díjazottaknak, hogy kézbe vehették a nyomdából frissen 

kikerült mese nyomtatott változatát, a Móra Kiadó jóvoltából. 

Pályázatunkat az Animus Kiadó is támogatta. A sikeres 

eredményhirdetésről a Hegyvidék című kerületi újságban „ A 

gyerekek fejezték be” címmel jelent meg cikk. 

2015-ben Nógrádi Gergely veszi át a stafétát és örvendezteti meg a 

gyerekeket egy mesés történettel. 

 

Résztvevők: 106 pályázat, az eredményhirdetésen részt vett: 102 fő 

Költség (jogcímmel): 30000 Ft+27 % ÁFA Balázs Ágnes írónő  (számlás tiszteletdíj) a 

2014-es pályázat zsűrizéséért  

20000 Ft+27 % ÁFA Nógrádi Gergely író  (számlás tiszteletdíj) a 



2015-ös pályázat alapjául szolgáló mese megírásáért 

 

Zöld Péter zenés mesejáték 

 

Időpont: 2014. október 19. 

Helyszín: XII/1. Ugocsa utcai könyvtár, 1126 Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Évkerék Társulat 

Programismertető: Az érdeklődők a Könyves Vasárnapon az Évkerék Társulat 

előadásában Zöld Péter történetét izgulhatták végig, sőt gyerekek 

és felnőttek egyaránt a mese szereplőivé is válhattak egy kis időre. 

A vállalkozó kedvűek király és királylány jelmezben koronával 

illetve virágkoszorúval a fejükön vehettek részt a mesejátékban  

A mesével, muzsikával és sok-sok népdallal átszőtt előadás nem 

„csak” színházi élményt nyújtott az óvodásoknak és 

kisiskolásoknak, hanem egy különleges világba csalogatta őket. 

Résztvevők: 85 fő   

Költség (jogcímmel): 30000 Ft + 5 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

Az állatok nyelvén tudó juhász 

 

Időpont: 2015. május 27. 

Helyszín: XII/1. Ugocsa utcai könyvtár, 1126 Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Domonkos Béla 

Programismertető: 2015. május 27-én Domonkos Béla bábszínész előadásában, Az 

állatok nyelvén tudó juhász című  bábjátékot, tekinthették meg a 

könyvtárba látogató gyerekek. 

A történet arról szól, hogy a Juhász megmenti a bozóttűztől a 

kiskígyót, ezért az apja, a Kígyókirály teljesíti a Juhász kívánságát: 

megértheti az állatok nyelvét, de ezt senkinek nem árulhatja el, 

mert ha elmondja, meghal. Ezzel a képességével leleplez több fura 

esetet és megmenti a falu lakóit, az állataikat elrabló szörnytől. 

Domi, azaz Domonkos Béla, ahogy magát nevezi a híres 

bábszínész, közel 50 éven keresztül volt tagja az Állami majd a 

Budapesti Bábszínháznak. Domi otthonosan mozog a kesztyűs, 

botos, és a marionett bábok világában. Énekel, táncol, bohóckodik 

a paraván előtt és mögött, bevonva a közönséget is a játékba. 

A könyvtár részéről gyereknapi ajándékként is felfogható 

emlékezetes bábelőadás nagy sikert aratott a gyerekek körében. 

Résztvevők: 62 fő  

Költség (jogcímmel): 20000 Ft + 0 % ÁFA 

 

Szakmai előadás: Duna-Ipoly Nemzeti Park  

 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: XXII/1. Nagytétényi Könyvtár, 1225 Nagytétényi út 283. 

Közreműködő: dr. Jankainé Németh Szilvia 

Programismertető: A bemutató prezentációval indult a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

egyedülálló természeti szépségeiről, élővilágának ritkaságairól. 

Ezután következett a kincses láda feltárása: a látogatók kézbe 

vehették egy mamut fogának egy darabját; szarvasagancsot, 

taplógombát, levetett kígyóbőrt, madártollat, madárfészket; 

nagyító alatt nézhették meg, hogyan árulkodik a bagolyköpet a 

madár aznapi menüjéről; megtudhatták, mi lakik a gubacsban, a 



megrágott tobozokról is kiderült, ki fogyasztotta éppen (mókus 

vagy erdei egér) – nem teljes felsorolás a természeti kincsekből, 

amikkel a szó szoros értelmében kézzelfoghatóan 

megismerkedhettek olvasóink. 

Résztvevők: 41 fő   

Költség (jogcímmel): 10000 Ft + 27% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

Ringató Nagytétényben 

 

Időpont: 2015. május 22. 

Helyszín: XXII/1. Nagytétényi Könyvtár, 1225 Nagytétényi út 283. 

Közreműködő: Bauerné Tóth Katalin 

Programismertető: Dalokra, mondókákra épülő Ringató foglalkozást szerveztünk  

könyvtárunkban 0-3 éves korú gyerekeknek és a szüleiknek. Mivel 

Nagytétény a város peremén szinte egy önálló településrész, 

fontosnak tartottuk, hogy a kisgyerekesek utazás nélkül, helyben 

ismerkedhessenek meg a módszerrel. 

Résztvevők: 28 fő  

Költség (jogcímmel): 15000 Ft+0% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

Ringató Budafokon 

 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: XXII/3. Budafoki Könyvtár, 1221 Kossuth Lajos u. 30 

Közreműködő: Bauerné Tóth Katalin 

Programismertető: Könyvtári Baba-mama klub összejövetelt szerveztünk Ringató 

foglalkozással  0-3 éves korú gyerekeknek és a szülőknek. 

Fontosnak tartjuk, hogy minél korábban kialakuljon a kisgyerekek 

könyvtári kötődése, a családok hozzák magukkal a legkisebbeket 

is. A folyamatos látogatások kapcsán kialakul a könyvtárhasználat, 

természetes lesz a könyvek szeretete és a könyvek iránti igény. A 

korai könyves élmények hozzájárulnak az olvasás és a könyvek 

szeretetéhez és tiszteletéhez. 

A klub életét színesíti a Ringató foglalkozás, mely dalokra, 

mondókákra, mozgásra és ölbeli játékokra épülő, oldott hangulatú 

közös éneklés. 48 szülő és gyermekeik, sőt nagyszülők is részt 

vettek a programon, zömükben kerületi családok. 

Könyvajánlóval, újdonságok ajánlásával is készültünk, többen 

kölcsönöztek a korosztálynak megfelelő könyveket egyéb (diafilm) 

dokumentumot. Külön öröm nekünk, könyvtárosoknak, hogy a 

foglalkozást követően kifejezetten érdeklődőek a könyvtár által 

nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban és rendszeresen igénylik is 

a segítséget, akár könyvajánlás, akár információ-kérés formában. 

 

Résztvevők: 48 fő 

Költség (jogcímmel): 20000 Ft + 0% ÁFA  (számlás tiszteletdíj) 

 

Kamaszidő: Millennium expressz 

 

Időpont: 2014. október 17. 

Helyszín: XXII/3. Budafoki Könyvtár, 1221 Kossuth Lajos u. 30 

Közreműködő: Dávid Ádám 

Programismertető: Az elsősorban felsős érdeklődők – kamaszok - kisebb 



csoportokban érkeztek a rendezvényre. Amíg vendégünkre vártak, 

a gyerekkönyvtárban könyvtári feladványokat oldottak meg, majd 

vidám önismereti játék következett. Közben az író megérkezett; 

természetesen már mindenki nagyon kíváncsi volt, hiszen mindig 

nagy élmény közelről látni és hallani a szerzőt. 

Néhányan, mint kiderült, már ismerték a találkozó „apropóját”, 

konkrétan a Millennium expressz - A potyautas című kötetet. Aki 

netalán még nem (olvasta), annak ez egy remek alkalom volt 

bensőségesebb kapcsolatba kerülni a művel. 

Dávid Ádám kivetítő segítségével ismertette meg közönségét a 

regény keletkezésének körülményeivel, a mű létrehozásához 

szükséges kutatómunka egyes fázisaival. Ezeken keresztül aztán 

szépen lassan kibontakozott a regény cselekménye is. 

A gyerekek érdeklődve hallgatták az írót, s néhány jól irányzott 

kérdéssel próbálták zavarba hozni.  A program végén 

természetesen a szokásos könyvdedikálás sem maradhatott el, sőt, 

néhány remek közös fotó is készült. 

Résztvevők: 45 fő 

Költség (jogcímmel): 20000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 

Budapest, 2015. június 2. 

 

Farkas Ferenc 

             régióigazgató 

 

 

Az 1. sz. régió rendezvényeinek képdokumentációja 

 „Egy régi nótát hoz Budáról át a szél” - 2014. október 14. 
I/1. Márai Sándor könyvtár 

 

 
 



Népi hagyományok a városi flaszteren  -  2014. október 18. 
II/4. Török utcai könyvtár 

  
                    

A mesélő vasaló  -  2014. október 18. 
III/5. Békásmegyeri Könyvtár 
 

 
 
 
Az egészség testi-lelki dimenziói, az egyensúly megteremtése  - 2014. október 16.   
III/7. Krúdy Gyula Könyvtár 
 

        
 
 



Kitekintés a panelház ablakából a természetre - 2014. október 18.   
IX/1. Börzsöny utcai könyvtár 
 

                 
 
 
 Szeleburdi varázs-nap - 2014. október 19.   
XI/5. Kelenföldi Könyvtár 
 

   
 
 
 
Olvass velünk!  - 2015. február 24.   
XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár 

 

       
 
 
 



Ketten írtuk pályázat 2014  - 2014. október 16.   
XII/1. Ugocsa utcai könyvtár 
 

              
                  
 
Zöld Péter története    -   2014. október 19.   
XII/1. Ugocsa utcai könyvtár 
 

           
 
 
 Az állatok nyelvén tudó juhász    -   2015. május 27.    
XII/1. Ugocsa utcai könyvtár   
 

 
 
 



A Duna-Ipoly Nemzeti Park   -  2014. október 16. 
XXII/1. Nagytétényi Könyvtár 
 

       
 
 
 Ringató Budafokon  -  2014. október 16.   
XXII/3. Budafoki Könyvtár 
 

      
Millennium expressz  -  2014. október 17.   
XXII/3. Budafoki Könyvtár, 1221 Kossuth Lajos u. 31. 
 

            
 

 



PLAKÁTOK 

 
 

Ó, azok a csodálatos állatok! 
 

 

Október 18-án, szombaton 

 

11 órától 

vendégünk Telegdi Ágnes 

 
 

Interaktív, projektoros vetítéssel egybekötött előadás saját, védett 

állatokról készült fotóiból és történeteiből összeállítva, állat és 

madárhangokkal kísérve. 

 

 

      
 

 

A program ingyenes. 

 

Helyszín: FSZEK Börzsöny utcai Könyvtár 
1098 Budapest, Börzsöny u. 13. 

                                                      Tel: 06-01-357-5808 

 
 

 



 

KKöönnyyvveess  VVaassáárrnnaapp  
  

október 19-én  9-től 13 óráig 
 

Ezen a napon, 2014. december 31-ig szóló ingyenes  

próbatagság váltására van lehetőség, a szokásos feltételekkel. 
 

      

10 órától: 
 

Kuglóf király udvarában 
a Szeleburdi Meseszínház előadása 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kuglóf király udvarában nagy a sírás-rívás, mert egyetlen leányát, a szépséges Porcukorka 

királykisasszonyt elrabolta Latyak herceg, és északi uradalmában tartja őt fogva.  

Elindul három legény, hogy a királykisasszonyt - kezéért cserébe - kimentsék az örök jég fogságából. 

A vitézek nem is sejtik, hogy útjuk során micsoda kalandok várnak rájuk... 
 

Utána 

 
 

T Á N C H Á Z  
 

A programon a részvétel ingyenes! 
 

Akció az Országos Könyvtári Napokon, 2014. október 13-20-ig könyvtárunkban!  

DVD, CD, hangoskönyv kölcsönzése esetén k e t t ő t  f i z e t  –  h á r m a t  

v i h e t !  

A kedvezmény csak az egyszerre kölcsönzött, azonos típusú dokumentumok kölcsönzésére érvényes, késedelemre pedig 

nem vonatkozik! 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



„ K E T T E N  Í R T U K … ”  
 
 

MESE Í RÓ -  É S  I L L U SZT RÁ LÓ  

P Á L YÁZATUNK  ÜNNE P É L Y E S  

E R EDMÉNYH I RD ET ÉSE  

 

2014. OKTÓBER 16-

ÁN,  

CSÜTÖRTÖKÖN,  

17 ÓRAKOR  

 

Vendég: 

 Balázs 

Ágnes író 
 

 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ugocsa utcai 

könyvtára 

Budapest, XII. Ugocsa u.10. 

 

 



ZÖLD PÉTER MESÉJE 

ÉVKERÉK TÁRSULAT ELŐADÁSA 

ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK  A 

GYEREKKÖNYVTÁRBAN 

   
   2014. OKTÓBER 19-ÉN,  

   KÖNYVES VASÁRNAP,  

        11 ÓRAKOR 

                   

 

 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ugocsa utcai 

könyvtára 

Budapest, XII. Ugocsa u.10. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

A részvétel ingyenes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. régió 
 

 

Helytörténeti előadás:  

 Falu a városban - Dokumentumok és néprajzi tanulmányok az Angyalföldi OTI-telepről 

 

Időpont: 2014. október 8. 

Helyszín: XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár, 1131 Bp., Mosoly u. 

40/a. 

Közreműködő: Szabóné dr. Juhász Katalin 

Programismertető: Előadónk, a könyv szerkesztője Juhász Katalin is - családjával 

együtt - a környék lakója, valamint könyvtárunk régi olvasója, és 

10 évig az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője volt. 

Az előadásból beszélgetéssé alakult délelőttön, megismerhettük 

Angyalföld-kertváros történetét egy kiterjedt kutatás 

eredményeként összefoglalva. A teleppel kapcsolatos 

dokumentumok közlése mellett helytörténeti, városi néprajzi, 

városantropológiai tanulmányokat tárt fel az előadónk az 

angyalföldi kertváros múltjával, jelenével és a változások 

irányaival kapcsolatban. 

A bemutatott képek szerteágazón mutatták be a történelmi 

változásokat és a mai napig itt lakók által átalakított házakat. 

 

Résztvevők: 23 fő  

Költség (jogcímmel): 30 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

Helytörténeti előadás: Újlipótvárosi séta a „Védett házakban” 

 

Időpont: 2014. október 13 és 15. 

Helyszín: XIII/8. Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Maczó Balázs 

Programismertető: A sétákat Maczó Balázs, etnográfus-muzeológus vezette. A hétfői 

napon a Forrai Művészeti Középiskola és Gimnázium negyedik 

osztályos diákjai vettek részt a programon. Szerdán pedig, a 

nyilvánosan meghirdetett programra vártuk az érdeklődőket. 

A séta során megtekintettük az Újlipótvárosban azokat a Raoul 

Wallenberg által létesített “védett” házakat, amelyek menedéket 

adtak több ezer zsidó számára a második világháború hónapjai 

alatt.  



A sétán meglátogatott egykori védett házak: 

- Katona József utca 21. - 1944. december 30-án a 

nyilasok az itt lakó 170 embert kivezénylik a Duna partra, 

akik közül kb. 60-at megölnek, köztük Richter Gedeon 

gyógyszergyár tulajdonost is. 

- Katona József utca 10/a - 1944. november 20-án négy 

nyilas katona kirabolja az itteni védettséget élvező zsidókat. 

- Tátra utca 6. - A svéd védelem központi irodája itt 

működik. Wallenberg naponta megfordul az épületben.  

- Tátra utca 14-16. - A Svéd Vöröskereszt támogatásával 

egy hadikórházat működtetnek az épületben. 

- Pozsonyi út 14. - A nemzetközi gettó létrehozása után 

ebben az épületben kellett jelentkezniük a svéd Schutzpass-

szal rendelkezőknek, és innen irányították őket az egyes 

védett házakba. 

Résztvevők: 26 fő  

Költség (jogcímmel): 40 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

Ma még nem nevettem Vetített képes előadás Bagdy Emőke – Pap János azonos című könyve 

kapcsán 

 

Időpont: 2014. október 17. 

Helyszín: XIII/8. Dagály utcai könyvtár, 1138 Bp., Dagály u. 9. 

Közreműködő: Dr. Pap János 

Programismertető: Dr. Pap János remek előadásán a nevetés, a humor, az irónia voltak 

a főszereplők, mindezt hanggal, képpel, illusztrálta és saját 

humorral fűszerezte. Nem volt igaz a könyvcím, ezen a délutánon a 

tinédzserektől a szépkorúakig minden jelenlévő nevetett. A 

könyvet pedig kötelező elolvasni. 

Résztvevők: 110 fő  

Költség (jogcímmel): 50 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

 

 

Fogyjunk egészségesen! 

 

Időpont: 2014. november 28. 

Helyszín: XV/1. Eötvös utcai könyvtár 1153 Bp., Eötvös u. 8. 

Közreműködő: Szoó Judit 

Programismertető: Szoó Judit saját tapasztalatai alapján állította össze „Kilófaló” 

szakácskönyv sorozatát. Könyveiben az ünnepi lakomák, 

kalóriadús népi ételek korszerűsített változatait is megtalálja az, 

aki nem akar a hagyományos ízekről lemondani. Új, egészséges 

főzési alapanyagokat is kikísérletezett. A könyvsorozat 

bemutatóján mesélt arról is, hogyan sikerült a családjával is 



megkedveltetni az újfajta ízeket, ételeket. Sajátkészítésű, finom 

süteményeiből kóstolót is hozott nekünk. 

 

 

Résztvevők: 40 fő  

Költség (jogcímmel): 30 000,-Ft +áfa 38 100,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

Könyvstaféta 

 

Időpont: 2014. október 16. 

Helyszín: VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár, 1062 Bp., Liszt F. tér 6. 

Közreműködő: Nógrádi Gábor, Tárnok Marica 

Programismertető: 2014. október 16-án a Terézvárosi Gyermekkönyvtár Könyvstaféta 

akcióra hívta meg a kerület iskolásait. Bajza, Vörösmarty, Derkovits 

és a Terézvárosi Két tannyelvű Iskola hallgatói 20 lépésenként 3-5 

mondatot olvasott fel Nógrádi Gábor Pete Pite című könyvéből. A 

Könyvtárban ünnepi műsor keretében emléklapot és ajándékkönyvet 

vehettek át a diákok Nógrádi Gábortól. 

 

A programról készült videók: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekTezdBegz0&feature=youtu.be 

 

Résztvevők: 89 fő  

Költség (jogcímmel): 25 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

Mi is az a reiki?  

 

Időpont: 2014. október 17. 

Helyszín: XIV/2. könyvtár, 1144 Bp., Rákosfalva park 1/3. 

Közreműködő: Sipos György 

Programismertető: Mi a csuda az a reiki? A közönség rövid ismertetést hallhatott a 

keleti életfilozófiáról és gyógyításról, az életenergia gyűjtésének, 

megőrzésének és átadásának módjairól (pl.: tai-csi, jóga, 

akupunktúra, feng shui). A MaTURE egyesület felidézte az elmúlt 

25 év legfontosabb eseményeit, amelyeken részt vettek 

(Diáksziget, fesztiválok, Everness). Megtudhattuk, hogy mit jelent 

a tradíció, a reiki. A jelenlévők bemutatót kaptak reiki kezelés 

rejtelmeiről, megbizonyosodhattak a gyógyító fénykör 

eredményességéről is. A MaTURE egyesület jövőbeni tervei közt 

szerepel a „Reiki Önkéntesség” bemutatása- és népszerűsítése 

https://www.youtube.com/watch?v=ekTezdBegz0&feature=youtu.be


hazánkban és külföldön.  

 

Résztvevők: 18 fő  

Költség (jogcímmel): 25 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

Természetes életmód- Nyersen az igazi? 

 

Időpont: 2014. október 17. 

Helyszín: IV/1. Újpesti Könyvtár, 1042 Bp., Király u. 5. 

Közreműködő: Lénárt Gitta  

Programismertető: Lénárt Gitta a nyersevő vegán életmód talán legismertebb hazai 

képviselője. 1993 óta vegetáriánus, majd 2007-ben áttért a nyers 

vegán táplálkozásra, elsősorban egészségügyi okok miatt. Az 

életmódváltás arra ösztönözte, hogy gyorsan bővülő ismereteit és 

tapasztalatait megossza másokkal is. 2008-tól vezeti internetes 

naplóját, és aktív közéleti szervező szerepet vállal, 

összejöveteleket szervez. 2010-től évente jelennek meg könyvei, és 

tanfolyamokat tart a nyersevő életmód népszerűsítésére. Lehet-e 

növényi alapanyagokból sütés-főzés nélkül tápláló, ízletes ételeket 

készíteni? kérdeztük előadónkat. 

 

Résztvevők: 92 fő  

Költség (jogcímmel): 30 000,-Ft + % ÁFA 38 100,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

 

Könyvtár-Zene-Irodalom a Sajtkukacz együttes előadása 

 

Időpont: 2015. május 30. 

Helyszín: XV/3. Zsókavár utcai könyvtár 1157 Bp., Zsókavár u. 28. 

Közreműködő: Sajtkukacz együttes 

Programismertető: A program céljainak megfelelően az irodalom értékeit közvetítette 

játékos formában a gyerekeknek. Az együttes hitvallása, hogy az 

énekelt vers egyszerű és játékos formában közvetíti az irodalom 

értékeit a kicsik felé. Bemutatták az akusztikus élő zene 

varázslatos világát, a zenehallgatás, vagy éppen a gyerekek 

bevonásával történő közös muzsikálás örömét, hogy értsék és 

érezzék, milyen nagyon fontos a zene az ember életében. A 

műsorban klasszikus és mai költők versei kerültek előadásra. Az 

érdeklődők a program végén megismerkedhettek a hangszerekkel 

és meg is próbálhatták megszólaltatni őket. 



A rendezvényen résztvevő kicsik és nagyok számára igazi élmény 

volt ez a délután. 

 

Résztvevők: 100 fő  

Költség (jogcímmel): 90 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

„Olvassunk okosan!” 

 

Időpont: 2015. május 28. 

Helyszín: XVI/2. Sashalmi Könyvtár 1163 Bp., Veres Péter út 53. 

Közreműködő: Gombos Péter 

Programismertető: 2015. május 28-án, csütörtökön szakmai napot hirdettünk az 

olvasásról, az olvasás technikájáról, a szövegértés nehézségeiről, a 

gyermekek olvasási szokásaikról, "Olvassunk okosan" címmel. A 

téma felvezetésére felkértük Gombos Pétert, a Magyar Olvasás 

Társaság (HunRa) elnökét. Jó hangulatú délutánt sikerült 

teremteni, ahol a mai korosztályoknak ajánlható könyvek, az 

illusztrációk fontossága, az olvasás technikájának elsajátítása épp 

úgy szóba került, mint a fiatal generáció számítógépen, laptopon 

vagy telefonon való olvasási szokásai vagy az e-book jövőbeni 

szerepe. Beszélgettünk a friss olvasási felmérésekről, az átalakuló 

olvasási szokásokról, az elavult kötelező olvasmányi listáról, az 

olvasás tanítás interaktívvá tételéről. Mindenképpen hasznos és 

tartalmas délutánt töltöttünk el a szakmai nap folyamán. 

 

Résztvevők: 30 fő  

Költség (jogcímmel): 30 000,-Ft (számlás tiszteletdíj) 

  

 

 

Budapest, 2015. július 13. 
 
 
 

Haszonné Kiss Katalin 
         régióigazgató 

 
 
 

 

 



2. régió programjainak képdokumentációja 

Természetes életmód (2014. október 17.)       IV/1. Király utcai könyvtár 

 

 

Könyvstaféta (2014.október 16.)   VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár 

        

Falu a városban - Dokumentumok és néprajzi tanulmányok az Angyalföldi OTI-telepről. 

(2014. október 8.)   XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár 

 



Élő emlékezet: „Séta a védett házakban” (2014. október 13 és 15.)  XIII/8. Dagály utcai 

Könyvtár 

 

 

 

 

 



Ma még nem nevettem (2014.október.17) 

 

 

 

 



Mi is az a reiki? ( 2014. október 17.)  XIV/4. Rákosfalva park 1/3. 

 

 

 

 

Fogyjunk egészségesen! (2014. november 28.)   XV/1. Eötvös Könyvtár 

 



Könyvtár- Zene- Irodalom (2015. május.30.)  XV/3. Zsókavár utcai Könyvtár 

 

Program: Olvassunk okosan! (2015. május 28.)  XVI/2. Sashalmi Könyvtár 

 

 

 



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - 3. régió 
 

A 2014-es évben az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata ismét lehetőséget 

biztosított az Országos Könyvtári Napok programsorozat (2014. október 13 – 20.) magas 

színvonalú megrendezéséhez, valamint 2015. május 31-ig számos ismeretterjesztő és 

gyerekprogram megvalósításához.  

 Az Összefogás programsorozat alatt (2014. október) azt szerettük volna megmutatni, hogy 

milyen sokféle lehetőség rejlik a könyvtári találkozásokban. „Tanulva szórakozni és/vagy 

szórakozva tanulni!” e szlogen köré csoportosítottuk programjainkat. 

Október 19-én, a már hagyományosan megrendezett Könyves Vasárnapon, néhány 

könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással és rendhagyó programokkal várta az érdeklődőket. 

Erre a napra családi programokat terveztünk, remélve hogy a családok apraja, nagyja felkeresi 

majd a könyvtárat. A gyerekeket mese és állatbemutató várta, a felnőttek ismeretterjesztő 

előadások között válogathattak. 

Rendezvényeink fő célja természetesen az volt, hogy a különböző generációk számára 

találkozóhelyet biztosítsunk, azaz olyan kulturált közösségi teret, amely segíti a könyvtárban 

találkozó generációkat abban, hogy megértsék, mennyire fontos az együttlét szeretteikkel, az 

új emberekkel való kapcsolatteremtés, és a szerteágazó ismeretek szórakoztató elsajátítása, a 

folyamatos önképzés. A megvalósított programok lehetőséget nyújtottak mindenki számára, 

hogy megélje a könyvtári lehetőségek sokszínűségét. 

 

 „Tudatosan, aktívan az egészségért” – ismeretterjesztő előadás 

 

Időpont: 2014. október 14. 

Helyszín: X/3. Újhegyi Könyvtár, 1108 Újhegyi sétány 16. 

Közreműködő: Dr. Fenyőváry Éva  

Programismertető: Bőrgyógyász szakorvos és családorvos előadását hallhatták a 

résztvevők az Országos Könyvtári Napok keretén belül. Az 

egészséges életmódról komplex áttekintést adott a doktornő 

hétköznapi életünkben jól alkalmazható teendőkről, tennivalókról. 

Többek között elhangzott a társas kapcsolatok, az érzelmek 

fontossága. Kutatások igazolják, hogy igen jó élettani hatása van a 

harmonikus családi háttérnek, a támogató baráti körnek, a jó 

szomszédságnak. A fiatalság és az egészség megőrzésében sokat 

jelent a nyitottság a világra, az érdeklődés, kíváncsiság, a szellemi 

frissesség fenntartása. 

Résztvevők: 18 fő  

Költség (jogcímmel): 25.000+0% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Világszép kecskebéka” - bábelőadás 

 

Időpont: 2014. október 17. 

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1102 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Bőrönd Színház 

Programismertető: Gyerekeknek szólt az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához kapcsoló Bőrönd Színház Világszép 



kecskebéka című hangulatos bábjátéka, mely után kézműves 

foglalkozás keretében nagy örömükre saját békájukat is 

elkészítették a gyerekek. 

Résztvevők: 33 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„Az alkalmazkodás mesterei” – Állatbemutatóval egybekötött előadás 

 

Időpont: 2014. október 19. 

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1102 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Tóth Gábor és Gőgös Jenőné 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok könyves vasárnapján nagyon 

népszerű volt az állatbemutató, ahol az alkalmazkodás állati 

mestereivel találkozhattak a gyerekek testközelből, és tudhattak 

meg érdekes tényeket a patkányról, görényről, borzról. 

Résztvevők: 73 fő   

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Az óvodáskor nehézségei”- előadás 

 

Időpont: 2015. április 11. 

Helyszín: X/4. Kőbányai Könyvtár, 1102 Szent László tér 7-14. 

Közreműködő: Vida Katalin 

Programismertető: Az óvodáskor nehézségeiről tartott előadást Vida Katalin óvónő az 

érdeklődő szülőknek. A beszoktatás, elválás, új napi rutin 

kialakítása voltak a főbb témakörök. 

Résztvevők:  29 fő  

Költség (jogcímmel): 15.000 Ft+ 27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„György és a sárkány” – stúdiószínházi előadás 

 

Időpont: 2014. október 18. 

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

Közreműködő: Trambulin Színház 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok szombatján a Trambulin Színház 

két színésze mindössze egy nagy bőrönddel érkezett, amelyben 

volt egy egész mese; György lovag és a Sárkány. Az ötven fős 

nézősereg tagjainak arcára gyakran ült mosoly, Sopán és Sopánka 

sokszor megnevettette a közönséget, kicsiket, nagyokat egyaránt. 

Résztvevők: 47 fő  

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft+27 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Egyénre szabott táplálkozás” - ismeretterjesztő előadás 

 

Időpont: 2014. október 13. 

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

Közreműködő: Tóth Gábor táplálkozáskutató 

Programismertető: Lehet-e ma egészségesen élni? Hogyan változtassunk az 

életmódunkon és hogyan ne? Az ételeket hogyan társítsuk 

egymással? Mit mivel fogyasszunk, hogy jó közérzetünk legyen és 



egészségesek maradjunk? Az előadás végére választ kaptunk a 

kérdésekre, és Tóth Gábor. gyakorlati tanácsokkal látta el a hozzá 

fordulókat. Előtérbe helyezte a betegségek megelőzését, 

alternatívákat javasolt a gyógyszerek és antibiotikumok helyett. Az 

előadás végén kérdésekre válaszolt az előadó. 

Résztvevők: 63 fő   

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„Öreg házak, régi emlékek” –honismereti előadás 

 

Időpont: 2014. október 14. 

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

Közreműködő: Buza Péter 

Programismertető: Rendezvényükön az Országos Könyvtári Napok programsorozat 

keretében Buza Péter újságíró segítségével virtuális sétát tehettek a 

résztvevők Kispest utcáin. 

A kispesti Üllői úti könyvtár közel negyven éves falai között 

idézték fel Kispest múltját, ismerkedtek meg az utcák, terek, 

épületek történeteivel. 

A Wekerle telep különleges elrendezéséről és városképéről, 

Kispest több mint százéves történetéről szóló előadást a híres 

Halászkert Vendéglőről, a Nagyboldogasszony-templomról, és 

neves kispestiekről keringő történetek is színesítették, s mindezt a 

közönség lelkes anekdotázása követte. 

 

Résztvevők: 41 fő   

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft+27% ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„Kézenfogva Béka Bözsivel” – ismeretterjesztő előadás 

 

Időpont: 2014. október 16. 

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

Közreműködő: Dr. Medzihradszky Dénes 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok keretében indítottuk el egész 

tanéven át tartó, a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó 

környezetvédelmi programsorozatunkat, Kézenfogva Béka Bözsivel 

címmel. 

Dr. Medzihradszky Dénes, kutatóvegyész segített megismertetni 

velünk a papír tulajdonságait. A szemléletes előadás után a 

gyerekek a gyakorlatban is megismerkedhettek az újrapapírral, 

vagyis ők maguk öntöttek papírt az apróra tépkedett, majd vízzel 

felhígított, és turmixgéppel összekevert újságpapírból. A gyerekek 

nagyon élvezték a munkálkodást, a foglalkozás végén mindenki 

hazavihette a saját maga készítette papírt, azzal, hogy annak még 

otthon száradnia kell még egy kicsit, hogy ténylegesen használható 

legyen. 

Résztvevők: 42 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft+27 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„Táplálkozási kiutak” - ismeretterjesztő előadás 



 

Időpont: 2015. április 27. 

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

Közreműködő: Tóth Gábor táplálkozáskutató 

Programismertető: A népszerű programra illusztris vendéget, a Class FM Morning 

Show és a Kossuth Rádió Napközben című műsorának állandó 

szereplőjét invitálták meg csepeli könyvtárosaink ismeretterjesztő 

előadásra. A téma, az emésztőszervi megbetegedések, a gyomor és 

a bélrendszer védelme, (sajnos) egyre többeket érdekelhet és akár 

érinthet is, így nem csoda, hogy a rendezvény helyszínére 

kirakhattuk a megtelt táblát.  Az előadó színes, érdekes, interaktív 

előadását elsősorban a megelőzés lehetőségeire építette fel. Sok 

érdekes és hasznos tudnivalót hallhattunk az információban 

rendkívül gazdag előadáson. Az egészséges(ebb) táplálkozást 

segítendő több teljes "mintaétrend" leírásával is 

megismerkedhettek a résztvevők.  

Résztvevők: 72 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft+27 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Mesefotel” –Anyák napi játszóház, kézműves foglalkozás 

 

Időpont: 2015. április 30. 

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

Közreműködő: Gerencsér Valéria 

Programismertető: A neves vasárnapon Anyák napi játszóházra invitáltuk a 

gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. A program Gerencsér Valéria 

drámapedagógus, játszóház-foglalkozásvezető interaktív 

mesélésével kezdődött, melyet nagy élvezettel hallgattak kicsik és 

nagyok egyaránt. A meséket el is játszották a gyerekek, ez nagyon 

vicces és élvezetes volt nem csak a kicsiknek, hanem az őket 

kísérő felnőtteknek is. A foglalkozásvezető segítségével közösen 

megtanulhattak a gyerekek egy rövidke versikét, ezután minden 

gyermek saját készítésű ajándékot készített: szív formájú kártyát, 

versikével és rajzzal díszítve. 

Résztvevők: 38 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft+ 0 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Booktion!” - interaktív előadás 
 

Időpont: 2014. október 17. 

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

Közreműködő: Rudolf Panka 

Programismertető: A Booktion! elnevezés a book és az action szavak összevonásából 

keletkezett. A Könyvtár programjának a célja is ez volt: 

megmutatni, hogy az irodalmi szöveggel interakcióba lehet lépni, 

hogy az olvasás nem passzív, hanem aktív folyamat, és nem 

magányos tevékenység, hanem van jelentős közösségformáló ereje 

is. Az irodalmi szöveget, amely ez alkalommal Örkény István 

Egyperces novellák című műve volt, cselekvéssel, játékkal és sok 



beszélgetéssel közelítették meg a résztvevők Rudolf Panka 

vezetésével, a könyvtár interaktív programján. 

Résztvevők: 18 fő   

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft + 0 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

 „Természetes szülés, természetes együttlét” – ismeretterjesztő előadás 

 

Időpont: 2014. október 14. 

Helyszín: XXIII/1. Soroksári Könyvtár, 1238 Grassalkovich út 128.  

Közreműködő: dr. Frigyes Júlia 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok keretében meghirdetett előadáson 

dr. Frigyes Júlia beszélgetett az anyukákkal az alábbi kérdésekről:  

Miért jó a babának és a mamának, ha nem siettetjük a szülést 

gyógyszerekkel? Miért is fontos a baba számára a nyugodt, 

barátságos légkör, ami később kihat az anya-gyermek kapcsolatra? 

Sok érdekes információt hallhattak a témában a résztvevők. Az 

előadás a résztvevők kérdéseivel és az azokra adott válaszokkal 

zárult. 

Résztvevők: 35 fő  

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft + 27 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

„Ugye mi jó barátok vagyunk?” – interaktív foglalkozás 

 

Időpont: 2014. november 18. 

Helyszín: XXIII/1. Soroksári Könyvtár, 1238 Grassalkovich út 128. 

Közreműködő: Zöld Zebra Állat és Természetvédő Egyesület 

Programismertető: A Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület látogatott el a 

könyvtárba. A Páneurópa Általános Iskola alsósai várták az 

előadót és Lotti kutyát, aki egy gyönyörű labrador keverék kutyus. 

A kétórás programon nem csupán beszélgettek, hanem sok 

játékban is részt vehettek a gyerekek és kísérőik. Komoly kérdések 

is szóba kerültek a felelős állattartásról (ivartalanítás, kidobott 

állatok). Megbeszélték többek között azt is, miért fontos a kutyák 

nevelése. Példákat láthattunk, mit kell tudni egy iskolázott 

kutyának. Lotti és gazdája különböző játékos trükköket mutattak 

be, bevonva a gyerekeket. 

Résztvevők: 48 fő   

Költség (jogcímmel): 10.000 Ft + 0 % ÁFA (számlás tiszteletdíj) 

 

P.Howard Nyomozóiroda(lom) - vetélkedő felsősöknek és középiskolásoknak 

 

Időpont: 2014. októbertől - 2015. áprilisig 

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

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

Közreműködő: E-Gold Kft. 

Programismertető: Rejtő Jenő emlékére a 2014-2015-ös tanévben irodalmi vetélkedőt 

indított a felsőbb évfolyamosoknak (5-12. osztály) a Lőrinci 

Nagykönyvtár és a Kispesti Könyvtár.  

A verseny hét fordulóból állt, októbertől áprilisig havi váltásban 



követték egymást a feladatok. A négyfős csapatok feladata az volt, 

hogy az adott hónapban olvassák el a hónap valamelyik ajánlott 

olvasmányát, majd válaszolni kellett az azzal kapcsolatban feltett 

kérdésekre.  A versenyzők minden fordulóban kaptak egy 

különleges küldetést is, amelynek teljesítése szükséges volt a 

forduló válaszainak beküldéséhez, és akár hosszabb könyvtári 

kutatómunkát igényelhetett. Ehhez természetesen minden 

segítséget megadtunk a csapattagoknak. 

A vetélkedő során Rejtő-művek mellett a kortárs ifjúsági 

irodalomból is válogattunk könyveket, de legalább egy Rejtő Jenő 

által írt regényt el kellett olvasni a versenyzőknek. Az eredményes 

részvételt egyedi oklevéllel jutalmaztuk, melyet a programot záró 

rendezvényen adtunk át a diákoknak. 

Résztvevők: 47 csapat, 164 nyomozója   

Költség (jogcímmel): 10.000 Ft + 27 % ÁFA   

 

 

Budapest, 2015. július 8.       

 

 

                                                          Sóron Ildikó 

                                                         régióigazgató 

 

 

A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi elérhetőségen 

található meg: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


A 3. régió programjainak fotódokumentációja 
 

 

 

 

X/4. Kőbányai Könyvtár, 1102 Szent László tér 7-14. 

 

 



Egészséges életmód 

előadás a Lőrinci Nagykönyvtárban 

 

Egyénre szabott táplálkozás.  

Miért kell az általános elveket személyre szabottan alkalmazni? 

 

Előadó: 

Tóth Gábor 

okleveles élelmiszeripari mérnök és táplálkozáskutató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időpont: 

2014. október 13. (hétfő) 17 óra 

 

Könyvtárunkban megtalálható művei: 
Az E-számokról őszintén, Allergia és Candida-kalauz  

Ne veszítsd el a csontjaidat! ,Kézben tartott idő  

Beteg táplálékaink, Génháború  

Édesítsünk okosan! 

 
 

 

 

 



 

 

              Öreg házak – régi emlékek 
                         Virtuális kispesti séta Buza Péter 

újságíróval 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

2014. október 14-én 17 órára. 
Kalandozzunk együtt kispesti utakon, tereken, házak 

között. Idézzük fel Kispest múltját, ismerkedjünk 
meg utcák, terek, épületek különleges történeteivel. 

Várunk mindenkit, akit egy kicsit is érdekel lakóhelye.  
Belépés díjtalan! 

Cím: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
kispesti Üllői úti könyvtára 

1191 Budapest, Üllői út 255. 
Tel.:281-11-63 

Programunk támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. 

 
 
 
 



 

  
 Kézenfogva Béka 

Bözsivel! 
 

Október 16-án 10 órától  

szeretettel várunk minden kisiskolást 

környezetvédelmi programsorozatunk 

 nyitó rendezvényére! 

 

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

Bíró Mihály utcai Könyvtára 

A rendezvény ingyenes! 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
M E G H Í V Ó 

 

           2014. OKTÓBER 14. 10 ÓRA 

 
 

 

"Természetes szülés, természetes együttlét” 

Gyermeknevelés görcsök nélkül 

 

dr. Frigyes Júlia pszichiáter előadása 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár soroksári 

könyvtárában 
 

 

Helyszín: FSZEK Budapest,1238 Grassalkovich u. 128. 

 
 



 „Tudatosan, aktívan az egészségért” – ismeretterjesztő előadás        X/3. Újhegyi Könyvtár 

 

 

 
 

 

 „Az alkalmazkodás mesterei” – Állatbemutatóval egybekötött előadás         X/4. Kőbányai 

Könyvtár 

 

 

    
   

 

 



Vida Katalin - Az óvodáskor nehézségei 

 

 „György és a sárkány” – stúdiószínházi előadás      XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár 

 

 

„Egyénre szabott táplálkozás” - ismeretterjesztő előadás        XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár 
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 „Öreg házak, régi emlékek” –honismereti előadás         XIX/1. Kispesti Könyvtár  

 

 

 
 

 

 

„Kézenfogva Béka Bözsivel” – ismeretterjesztő előadás             XX/2. Pesterzsébeti könyvtár 

 

 „Táplálkozási kiutak” - ismeretterjesztő előadás        XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár 
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 „Mesefotel” –Anyák napi játszóház, kézműves foglalkozás       XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár 

 

 
 

 

„Booktion!” - interaktív előadás   XXI/5.        Csillagtelepi Könyvtár 

 

 
 

„Ugye mi jó barátok vagyunk?” – interaktív foglalkozás        XXIII/1. Soroksári Könyvtár 
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P.Howard Nyomozóiroda(lom) - vetélkedő felsősöknek és középiskolásoknak 

 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár,  

XIX/1. Kispesti könyvtár,  

 

 

 

 
 

 

 


