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I. Bevezetés 

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

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

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

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

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

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

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

közkönyvtárainak fő funkcióit.  

A 3i mottó volt az a szál, amelyre felfűztük 2016. évi pályázatunk rendezvényeit is. Programjaink 

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

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

A rendezvénysorozat keretében, 2016. október 1. és 2017. május 25. között egy országos 

könyvtárszakmai konferencia és 46 rendezvény valósult meg a FSZEK tagkönyvtáraiban. 13 

programnak a Központi Könyvtár, 10 rendezvénynek az 1. régió, 12 programnak a 2. régió, míg 11 

eseménynek a 3. régió adott otthont. 

A programokon 2613 fő (gyerekek, családok, felnőttek) vett részt. A szakmai konferencián mintegy 160 

könyvtáros szakember vett részt.  

Legnagyobb érdeklődést kiváltó programjaink a következők voltak:  

 Központi Könyvtár:  

o az immár hagyományosnak mindható Sárkányos Mesenap áprilisban, 

o Gryllus Vilmos tavaszi koncertje, valamint 

o új sorozataink, az Apropó, Budapest! és a Rendhagyó találkozások a tánccal 

 1. régió: 

o a Varázstinta pályázat a kapcsolódó Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! programokkal, 

o az immár 13. alkalommal meghirdetett Ketten írtuk pályázat, valamint 

o a Batyu Színház előadása Könyves Vasárnap a Kelenföldi Könyvtárban; 

 2. régió: 

o az újpesti Könyves Vasárnap Dániel Andrással,  

o az Apropó könyv! sorozat újabb programja Grecsó Krisztiánnal a Dagály utcai Könyvtárban, 

valamint 

o Végső Zoltán Nápolyi szext című rádióműsorának élő felvétele a Király utcai Könyvtárban; 

 3. régió: 

o a Pesterzsébeti Könyvtár sok éve futó, Béka Bözsi kalandjai című környezetvédelmi 

programsorozatának újabb programjai, 

o Csernik Szende könyves vasárnapi bábelőadása a Lőrinci Nagykönyvtárban, valamint 

o a Márton-napi tollászkodás Gőgös Zsuzsannával Csepelen. 

 

III. HírÉrtékTár. Informálni. Integrálni. Inspirálni. Közkönyvtárak a XXI. században 

– 2017. Szakmai konferencia  

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. május 25-én szakmai konferenciát szervezett a FSZEK 

Központi Könyvtárában HírÉrtékTár címmel.  

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

Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-helyettese volt. 

A nagy érdeklődés mellett, mintegy 160 szakember részvételével lezajlott konferencia célja az volt, 

kommunikációs szakértők és gyakorló könyvtárosok segítségével feltérképezze a kulturális szektor 

kommunikációs tevékenységének sajátosságait, feltárja a közgyűjteményi, könyvtári 

marketingtevékenység specifikumait, nehézségeit és egyedi lehetőségeit, szóljon a kulturális 

brandépítés kívánalmairól, céljairól és lehetőségeiről, segítse a kulturális szponzoráció könyvtárakban 

való megjelenését, bemutasson néhány jó gyakorlatot a hazai közkönyvtárak kommunikációs 

projektjeiből. 
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A rendezvényen Budapest Fővárost Nagyné 

Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal 

Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi 

és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője, míg 

a szaktárcát Dr. Vígh Annamária, az EMMI 

Közgyűjteményi Főosztályának vezetője 

képviselte. 

A rendezvény megvalósulását a Nemzeti 

Kulturális Alap mellett a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Közkönyvtári Egylet 

támogatta. 

A konferencián a következő előadások hangzottak el: 

1. A rendezvény nyitó előadását Dr. Pavluska Valéria, a Pécsi Tudományegyetem docense tartotta a 

kulturális marketing témában, kiemelve a kultúrafogyasztás élményszerű megjelenítésének 

szükségességét. 

2. Dr. Bíró Péter, címzetes egyetemi docens, ismert marketing szakértő a kulturális szponzoráció 

rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. Előadásában az alapvető fogalmak tisztázásán túl arról 

beszélt, mi kell a sikeres szponzorációhoz, mit vár a másik oldal, s hogy hogyan kell felkészülnie 

egy könyvtárnak egy potenciális szponzorral való találkozásra. 

3. Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese előadásában a múzeumi 

kommunikáció kihívásait és az azokra adható lehetséges válaszokat térképezte fel. Szólt a 

múzeumok legfontosabb 21. századi funkcióiról, a kommunikációs tevékenység lehetséges 

termékéről és eszközeiről, a digitális írástudás és a médiaműveltség szerepéről a múzeumi tudás 

létrehozásában és közvetítésében, valamint a múzeumokat is elérő digitális forradalom 

következményeiről. 

4. Koch Andrea, az Átrium Film-Színház ügyvezetője sok éves tapasztalatait osztotta meg a 

résztvevőkkel a kulturális brandépítéssel kapcsolatosan. 

5. A délután a könyvtárak, a jó 

könyvtári gyakorlatok bemutatá-

sának ideje volt: Tőzsér Istvánné 

Géczi Andrea, az egri Bródy Sándor 

Megyei Könyvtár igazgatója 

intézménye belső és külső 

kommunikációs tevékenységéről 

beszélt, kiemelve az 

értékalapúságot, a hitelességet, 

valamint a folyamatos képzés, 

önképzés szükségességét. Szólt a 

megyei könyvtár által használt 

kommunikációs eszközökről, s 

külön a speciális programokról, a strandkönyvtártól a Beavatás projektig. 

6. Fábiánné Sáray Anna, a balatonalmádi városi könyvtár vezetője egy Balaton parti kisvárosi 

könyvtár mindennapjairól, s kommunikációs tevékenységéről beszélt. Előadásában kitért a könyvtár 

harmadik hely funkciójára, működésének téli és nyári szezonális sajátosságaira, valamint a könyvtár 

KSZR-együttműködéseire, partnerségi kapcsolatrendszerére is. 
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7. Bándoli Katalin, a FSZEK Zenei Gyűjteményének vezetője az Ötpacsirta Szalon elnevezésű új, 

könyvtári rendezvényhelyről és a Központi Könyvtár új típusú rendezvényeiről beszélt, kiemelve, 

hogy valamennyi program egy-egy könyvtári funkcióhoz, könyvtári működéshez kötődő olvasói 

igényhez kapcsolódik (pl. a könyvtár mint információs bázis, mint a kultúraközvetítés színtere, vagy 

a könyvtár, amely segíti mikroközösségek kialakulását stb.). 

8. Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója prezentációjában a Veszíts el 

egy könyvet! projektet és a vele kapcsolatos kommunikációs és marketing tevékenységeket mutatta 

be. 

9. Garamvölgyi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár informatikai osztályvezető-helyettese a 

kommunikációs-marketing tevékenységekben jól használható IKT alkalmazások, megoldások 

világba vezette be a hallgatóságot. 

Az elhangzott előadásokat elérhetővé tettük a FSZEK honlapján, a 

http://www.fszek.hu/?article_hid=36138 címen. Ugyanitt érhető el a rendezvényen készült 

fotóválogatás is. 

A konferencián a 2016-ban, NKA-támogatással kialakított egységes arculati elemeket használtuk. Az 

ez évi támogatásból meghívót, a konferenciacsomagot (logót, meghívót, jegyzettömböt, tollat, ceruzát, 

papírtáskát) készítettünk a résztvevőknek. Az elkészült szóróanyagokat a programsorozat keretében 

megvalósuló tagkönyvtári rendezvényeken is felhasználtuk reklám-propaganda célokra. 

A konferenciát követően a résztvevőknek kiküldött minőségbiztosítási kérdőív alapján is elmondhatjuk, 

hogy egy rendkívül sikeres szakmai rendezvényt sikerült megvalósítani. Az online kérdőívre összesen 

47 fő válaszolt. A válaszokból kitűnik, hogy a résztvevők magas színvonalúnak értékelték mind a 

szervezést, a rendezvény előtti tájékoztatást, mind pedig az esemény lebonyolítását. A konferencia 

témaválasztása a kitöltők 68,1%-a szerint aktuális, nagy érdeklődésre számot tartó volt, 29,8% pedig 

érdekesnek ítélte azt. 51,1% az előadásokat hasznos, a tematikát átfogóan bemutató programnak ítélte, 

míg 53,2% úgy vélte, hogy a hallottakat jól tudja hasznosítani munkája során. Mindössze kettő, 

negatívnak tekinthető visszajelzés érkezett a program kapcsán: egy szerint túl sok volt az elméleti 

előadás, egy szerint pedig kevés volt az új információ, a releváns előadás, s az idő sem volt elég a témák 

kibontásához. Egy fő azt is kiemelte, hogy „izgalmasak a nem könyvtári területről érkező információk, 

(de) természetesen csak részben és kritikával alkalmazhatóak könyvtári környezetben”. 

Idézetek a résztvevők visszajelzéseiből: 

„Kiemelkedő színvonalú, jól előkészített, profin lebonyolított konferencia volt. Az időkereteket 

rendkívül pontosan sikerült tartani, a technikai háttér, a catering, a logós ajándékok színvonala remek 

volt.” 

* * * 

„Jól szervezett volt a rendezvény, mindenki pontosan tartotta az idejét, az előadások, a vendéglátás 

időbeli szervezése (persze minősége is) kiváló volt.” 

* * * 

„Gratulálok! Színvonalas program volt. Köszönöm, hogy részt vehettem rajta!” 

* * * 

http://www.fszek.hu/?article_hid=36138
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„Sok hasznos információt kaptam a konferencián, amelyet majd a későbbiekben hasznosítani tudok a 

munkám során.” 

* * * 

„Profi szervezés, hálás köszönet érte!” 
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IV. A FSZEK Központi Könyvtárában megvalósult rendezvények 

 

1. Népmese napja 2016 

Időpont: 2016. október 9. szombat 11 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Rutkai Borbála 

Programismertető: Gyere Sárkány! Égen, földön, tűzön-vizen át! Könyves Vasárnapi 

kézműveskedés Rutkai Borival 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

2. Tánc-Lánc 1 

Időpont: 2016. október 15. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Harsányi Ildikó  

Programismertető: Itt van az ősz, itt van újra. Családi program kézműves foglalkozással, 

zenével, tánccal, Harsányi Ildikó vezetésével. Táncoltak, daloltak a 

gyerekek, majd a kézműves foglalkozáson lepkelenyomatot készítettek. 

Márton-napi mulatság: a jeles nap alkalmából játékokkal, mondókákkal 

ismerkedhettek a gyerekek, majd közös énekléssel, mozgásos játékokkal 

folytatódott a program. A kézműves foglalkozáson Márton napi lámpást 

készítettek a résztvevők. 

Résztvevők: 43 fő 

Költség (jogcímmel): 0 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

3. Tánc-Lánc 2 

 

Időpont: 2016. november 12. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Harsányi Ildikó  

Programismertető: Itt van az ősz, itt van újra. Családi program kézműves foglalkozással, 

zenével, tánccal, Harsányi Ildikó vezetésével. Táncoltak, daloltak a 

gyerekek, majd a kézműves foglalkozáson lepkelenyomatot készítettek. 

Márton-napi mulatság: a jeles nap alkalmából játékokkal, mondókákkal 

ismerkedhettek a gyerekek, majd közös énekléssel, mozgásos játékokkal 

folytatódott a program. A kézműves foglalkozáson Márton napi lámpást 

készítettek a résztvevők. 

Résztvevők: 40 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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4. Rendhagyó találkozások a tánccal - 1 

Időpont: 2017. február 24. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Fenyves Márk és a Magyar Mozdulatkórus, Bittner Meenakshi Dóra 

Programismertető: A sorozatban a tánc elméleti megközelítése, jellemző formáinak 

bemutatása mellett külön estet szenteltünk az ősi kultúrák táncainak 

megismertetésére. Az eredetileg a görög színház mozgó embercsoportját 

jelentő mozdulatkórus a modern tánc keretei között önálló színpadi 

táncformává alakult. Utolsó estünkön nagy sikerrel tartotta meg 

mozdulatművészeti bemutatóját Magyar Mozdulatművészeti Kórus. 

Résztvevők: 45 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000. Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

5. Rendhagyó találkozások a tánccal - 2 

Időpont: 2017. március 31.  

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Fenyves Márk és a Magyar Mozdulatkórus, Bittner Meenakshi Dóra 

Programismertető: A sorozatban a tánc elméleti megközelítése, jellemző formáinak 

bemutatása mellett külön estet szenteltünk az ősi kultúrák táncainak 

megismertetésére. Az eredetileg a görög színház mozgó embercsoportját 

jelentő mozdulatkórus a modern tánc keretei között önálló színpadi 

táncformává alakult. Utolsó estünkön nagy sikerrel tartotta meg 

mozdulatművészeti bemutatóját Magyar Mozdulatművészeti Kórus. 

Résztvevők: 50 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000. Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

6. Rendhagyó találkozások a tánccal - 3 

Időpont: 2017. május 26. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Fenyves Márk és a Magyar Mozdulatkórus, Bittner Meenakshi Dóra 

Programismertető: A sorozatban a tánc elméleti megközelítése, jellemző formáinak 

bemutatása mellett külön estet szenteltünk az ősi kultúrák táncainak 

megismertetésére. Az eredetileg a görög színház mozgó embercsoportját 

jelentő mozdulatkórus a modern tánc keretei között önálló színpadi 

táncformává alakult. Utolsó estünkön nagy sikerrel tartotta meg 

mozdulatművészeti bemutatóját Magyar Mozdulatművészeti Kórus. 

Résztvevők: 33 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000. Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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7. Gryllus Vilmos: Tavaszi Koncert 

Időpont: 2017. április 7., 17 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Gryllus Vilmos 

Programismertető: Gryllus Vilmos koncertjén elsősorban. Nemes Nagy Ágnes,  Kányádi 

Sándor, József Attila, Tamkó Sirató Károly és más költők verseit 

hallhattuk megzenésítve. Vilmos a saját dalait is játszotta a Biciklizős és 

Maszkabál című lemezeiről. A tavaszról, a megújulásról, a természet 

újjászületéséről fantasztikus koncertet hallhattunk. 

Résztvevők: 112 fő 

Költség (jogcímmel): 80.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

8. Sárkányos Mesenap 

Időpont: 2017. április 22. 11 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Kárász Eszter, Mare Temporis 

Programismertető: Az egész napos családi rendezvény vezérfonala a lovagkor és a magyar 

mesevilág ötvözése, nem véletlenül tartja a gyerekkönyvtár a Szent 

György naphoz legközelebb eső szombaton. Ezen a napon jelmezes 

szereplőkkel, Meseország királyával és udvartartásával találkozhattak a 

gyerekek. Délelőtt a Lotilkó szárnyai című meséhez kapcsolódóan az 

Eszter- lánc Mesezenekar szárnyaló, repülős zenéket is hozott, majd a 

lovagi próbák is ehhez a meséhez kapcsolódtak. Délután középkori lovagi 

bemutató, apród- és udvarhölgyképző foglalkozás-előadás következett a 

Mare Temporis vezetésével. Táncbemutató és bajvívás, majd a lovagi 

próbák teljesítése után Meseország királya ünnepélyes keretek között 

udvarába fogadta a jelentkezőket. Díszes oklevelet és ajándékot kaptak a 

gyerekek. 

Résztvevők: 153 fő 

Költség (jogcímmel): 95.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

9. Apropó, Budapest!   

Időpont: 2017. május 11. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Merker Dávid, Nehéz Győző,Csada Gergő 

Programismertető: A sorozat középpontjában Budapest, mint márka áll: milyen összetevők 

kellenek ahhoz, hogy brandként tekintsenek a budapestiek és a külföldiek 

is fővárosunkra. Budapest képünk történeti áttekintése után a 21. század 

egyik leginkább arculatismertető szolgáltatása került bemutatásra: a 

tematikus városi séták.  A cégvezetők elmondása szerint a maguk a város 

lakói érdeklődnek leginkább Budapest különbözői arcai iránt. Kerekasztal-

beszélgetés során megosztották tapasztalataikat az érdeklődőkkel és 

egymással. 

Résztvevők: 30 fő 

Költség (jogcímmel): 70.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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10. Népek meséi Gregus Lászlóval 

Időpont: 2017. május 6. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Gregus László 

Programismertető: A mese világába hívtuk a gyereket és gyerek-lelkű felnőtteket. A 

történetek megelevenedtek a gyerekek segítségével.   

Résztvevők: 17 fő 

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

 

11. Berg Judit: A Két kis Dínó sorozata 

Időpont: 2017. május 13. 11 óra 

Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár 

Közreműködő: Berg Judit 

Programismertető: Családi mesedélelőtt Berg Judittal. Trikó és Nyamm nem találták a 

hazavezető utat a zsírkréta korba. De az írónővel ide-oda utazhattak az 

időben a résztvevők és a gyerekek segítségével a két kis dinó eljuthatott az 

otthonukból a mai Budapestre, majd onnan a középkorba és az ókori Kréta 

szigetére.  

Résztvevők: 23 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

12. Át-Menő 

Időpont: 2017. május 15. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Végh Ildikó 

Programismertető: A program célja határátlépéseket bemutatni: a Katona József Színház 

és az Autonómia Alapítvány közösen színházpedagógiai programot 

vezet a szúcs-bányatelepi roma fiataloknak és a budapesti 

gimnazistáknak. Céljuk a szúcsi gyerekek integrálása 

színházpedagógiai eszközökkel. Az improvizációs feladatok során 

megszűnik a társadalmi rétegek közötti különbség és megindul a közös 

gondolkodás a társadalmi problémákról. Az érdeklődők ebbe a közös 

munkába nyerhettek betekintést 

Résztvevők: 30 fő 

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

 

13. Kulissza-Film-Színház 

Időpont: 2017. május 30. 

Helyszín: Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény 

Közreműködő: Ed Is On zenekar- Tasnádi Bence, Héjja Katalin, Várvölgyi Szabolcs, 

Szilágyi Márton 

Programismertető: Tasnádi Bence, a Katona József Színház művésze zenekarával koncertet 

adott a Zenei Gyűjteményben.  Egy színész, aki ezen az estén énekesként 

mutatkozott meg, saját dalokkal, különleges hangszereléssel. A Zenei 

Gyűjtemény első alkalommal adott otthont könnyűzenei koncertnek. 

Résztvevők: 50 fő 

Költség (jogcímmel): 160.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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A Központi Könyvtár programjainak képdokumentációja 
 

            

Kulissza- Film- Színház- Ed Is On koncert a Zenei Gyűjteményben 

 

Át-Menő- színházpedagógiai foglalkozás 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Rendhagyó találkozások a tánccal 
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Gryllus Vilmos koncert a Sárkányos Gyerekkönyvtárban 

          

Sárkányos Mesenap 

          

Berg Judit mesél 
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V. Az 1. régióban megvalósult rendezvények 

 

1. Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! 

Időpont: 2016. október 3. 

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

Közreműködő: Sándor Csilla  

Programismertető: Programunk célja az volt, hogy az október 5-én útjára induló Varázstinta 

pályázatunkhoz a gyakorlatban is segítséget nyújtsunk a gyerekeknek. 

A foglalkozást, együttműködő partnerünk, a Csodaceruza magazin 

főszerkesztője, Sándor Csilla vezette. Mielőtt elkezdődött az alkotó 

munka, megismerkedtek a gyerekek a Csodaceruza magazinnal, annak 

rovataival, majd az újságszerkesztés alapfogalmaival.  

Ezt követően a gyerekek választhattak maguknak egy rovatot, amelyet 

saját maguk töltöttek meg tartalommal. Született a foglalkozás során vers 

és mese, sok-sok illusztráció, különböző technikával, rejtvény, ételrecept, 

tudósítás sporteseményről és interjú is készült Harry Potterrel. 

A rovatokat összefűzve, a foglalkozás végére létrejött egy igazán remek, 

sokszínű gyerekújság. A játékos alkotófolyamat befejeztével a gyerekek 

örömmel lapozgatták az újságot, amelyet közösen hoztak létre. 

Résztvevők: 28 fő 

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

 

2. Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! 

Időpont: 2016. október 3. 

Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár, III. Fő tér 5. 

Közreműködő: Sándor Csilla  

Programismertető: Könyvtárunkban a Csodaceruza magazin főszerkesztőjével, Sándor 

Csillával közösen készíthettek a gyerekek újságot. Mielőtt a lelkes 

„újságíró tanoncok” elkezdték volna cikkeik írását, közösen megbeszélték, 

hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy egy újság elkészüljön, milyen egy 

jó illusztráció, egyáltalán mit tudnak az újságírásról. Majd közösen 

megszavazták, hogy mi legyen az újság címe. Az októberi állatok 

világnapja aktualitása miatt a közös újság címe „Állatságok” lett. 

Mindenki önállóan dolgozhatott a cikkein, illetve a hozzájuk kapcsolódó 

illusztrációin is, majd ezeket a cikkeket egy közös újsággá szerkesztették. 

A másfél órás foglalkozás végére egy színes, fantáziadús, ötletekkel teli 

közös újságot tarthattak kezükbe a „kis alkotók”. 

Résztvevők: 32 fő 

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

 

3. Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! 

Időpont: 2016. október 4. 

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

Közreműködő: Sándor Csilla 

Programismertető: A Karinthy könyvtárban, a FSZEK 1. régiója által szervezett Varázstinta 

pályázathoz kapcsolódva Sándor Csilla a Csodaceruza magazin 

főszerkesztője beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy mit tudnak az 

újságírásról, szerintük mi kell ahhoz, hogy egy újság elkészüljön, mitől jó 

egy illusztráció. Ezután egy-egy általuk kedvelt témát választva 

elkészíthették saját „mini” újságjaikat. A vezércikkírás mellett különféle 

technikákat alkalmaztak- ragasztottak, színeztek-, így nagyon változatos, 

kedves lapok készültek.  

Résztvevők: 45 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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4. „Nagyon zöld!” 

Időpont: 2016.október 6. 

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

Közreműködő: Gévai Csilla 

Programismertető: 2016. október 6-án Gévai Csilla író, illusztrátor, egyebek mellett a Nagyon 

zöld könyv! című kötet szerzője tartott harmadik osztályos gyerekeknek 

színes, tartalmas környezetvédelmi előadást. Az előadás szó nem is fedi a 

valóságot, mert a résztvevő iskolások roppant aktívan szerepeltek a 

programon. A felmerült kérdésekre nagyon okos válaszokat adva 

számoltak be ezzel kapcsolatos ismereteikről. Bíztató volt látni, hogy ez a 

korosztály milyen érdeklődést tanúsít a környezetvédelmi problémák iránt, 

ehhez persze hozzájárult az írónő élvezetes előadásmódja is. 

Résztvevők: 35 fő 

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

 

 

5. „Ketten írtuk avagy Turbuly Lilla szerzőtársat keres” 

Időpont: 2016. október 7. 

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

Közreműködő: Turbuly Lilla 

Programismertető: 13. alkalommal hirdette meg az Ugocsa utcai könyvtár "Ketten írtuk" című 

pályázatát. Idén Turbuly Lilla, Aranyvackor-díjas író, volt a gyerekek 

szerzőtársa, aki A madárvarró kislány című meséjéhez várta a 

folytatásokat és illusztrációkat. A pályázat védnökségét Fonti Krisztina 

vállalta, Hegyvidék Önkormányzatának alpolgármestere, aki személyesen 

is megtisztelte jelenlétével az eredményhirdetést. A 166 pályázó közel 106 

mesét és 92 illusztrációt küldött be, melyek közül a legjobbak vehették át 

2016. október 7-én okleveleiket és a megérdemelt jutalmakat. Az 

eseményre az Országos Könyvtári Napok keretében került sor. A 

rendezvény végén felkértük Turbuly Lilla által javasolt Tamás Zsuzsa 

írónőt a 2018. évi mese kezdő részének megírására. 

Résztvevők: a pályázók száma 166 fő, a díjkiosztón résztvevők száma 72 fő. 

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

20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

6. Ravaszdi mester 

Időpont: 2016. október 9. 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár, XI. Etele út 55. 

Közreműködő: Batyu Színház 

Programismertető: 2016. október 9-én,10 órakor megérkezett a Kelenföldi Könyvtárba 

Ravaszdi mester, a suszter, aki faluról, falura jár és megkalapálni, 

megragasztani való cipőket keres. A könyvtárban is megnézte a kis 

cipőket, de mivel javítani valót nem talált, így inkább mesélt a 

gyerekeknek. Mesélt arról a rókáról, aki repülni szeretett volna, arról, aki 

túljárt a farkas eszén, arról, aki mindenhol szállást kért, és a végén pórul 

járt, és arról a rókáról is mesélt, akit alaposan megleckéztetett a gólya. A 

közönség - 43 gyermek és 35 felnőtt - remekül érezte magát, mert nem 

csupán nézői lehettek a történeteknek, hanem az ő bevonásukkal alakultak 

az események. 

Mesés légkört teremtett mesterünk, mely az állatmesék olvasására inspirált 

gyereket, szülőt egyaránt.  

Résztvevők: 78 fő 

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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7. Macskabál 

Időpont: 2016. október 9. 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár, XI. Etele út 55. 

Közreműködő: Farkasné Forgó Nóra 

Programismertető: Ravaszdi mester búcsúzása után a gyerekeknek nem kellett sokáig 

búslakodniuk, mert jött Nóra néni, aki jól megtáncoltatta őket és a szüleiket 

is. Népzene volt a talpalávaló, pár egyszerű lépés megtanulása után bárki 

bekapcsolódhatott a közös szórakozásba, s átérezhette a falusi mulatság, 

az összetartozás hangulatát. 

Résztvevők: 45 fő 

Költség (jogcímmel): 15 000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 8. Majorka Színház: A király nyulai 

Időpont: 2016. október 9. 

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

Közreműködő: Majorka Színház 

Programismertető: Az Ugocsa utcai könyvtár hagyományosan résztvevője az Országos 

Könyvtári Napok keretében megvalósuló Könyves Vasárnap 

programsorozatának.  

"Azé a királylány és a fele királyság, aki megőrzi a király nyulait!" szólt a 

mesejáték felhívása. „Három fivér tesz próbát, de csak a legkisebbnek 

sikerül, aki megosztja hamuba sült pogácsáját a rejtélyes koldussal. 

Jutalma egy csodakürt, amelynek szavára mind visszajönnek a szemtelen 

nyulacskák. A közönségből verbuvált király és királylány is megpróbálnak 

csellel nyulat szerezni a legénytől, mindhiába.” Így foglalható össze 

röviden a közel egyórás előadás tartalma, mely nagy sikert aratott a 

gyerekek körében. Aznap a könyvtár 10 és 14 óra között igazi 

„nagyüzemben” működött, 120 beiratkozó és mintegy 300 látogató között 

a meseelőadáson 68 résztvevőt regisztráltunk. 

Résztvevők: 68 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

9. Pár vers 

Időpont: 2017. április 11. 

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

Közreműködő: Falcsik Mari és Lantos László 

Programismertető: A rendezvényen Falcsik Mari és Lantos László költő művészpáros 

mutatkozott be a résztvevőknek, sajátos intim légkört teremtve egymás 

közötti személyes és esztétikai interakciójukkal, melybe a hallgatóság is 

bekapcsolódott. Falcsik Mari költeményeiből is olvasott fel, Lantos László 

„Triceps” pedig életrajzi írásaiból idézett, megemlékezve számos 

performanszáról és az általa alapított Opál Színház előadásairól. 

Résztvevők: 20 fő 

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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10. Varázstinta újságíró pályázat díjkiosztó és záró rendezvénye 

Időpont: 2017. május 6. 

Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár, III. Fő tér 5. 

Közreműködő: Kőhalmi Ferenc 

Programismertető: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1. sz. régiója Varázstinta címmel 

hirdetett újságíró pályázatot 8-14 éves gyerekek számára. A játék célja az 

olvasásra ösztönzés, a gyerekirodalom népszerűsítése, illetve a gyerekek 

kreativitásának, alkotó fantáziájának fejlesztése volt. Minden hónapban 

egy megadott rovathoz vártuk a munkákat, de természetesen 

visszamenőlegesen is be lehetett küldeni a cikkeket a játék egész ideje 

alatt. Hat rovathoz vártuk a pályázók munkáit: Kultúra és tudomány (Irka, 

firka, magica), Utazás, turisztika (Hétmérföldes), Divat, trend, 

lakberendezés (Varázspalást, Varázslak), Gasztronómia (Üstbevaló), 

Sport, szórakozás (Viadal és Vigasság), Apró-cseprő(k), fejtörők. Lehetett 

az általunk megadott ajánlókkal ellátott könyvekből, vagy akár a saját 

fantáziájukra támaszkodva is dolgozni. A lényeg, hogy a cikk a bűbájokkal 

teli varázsvilághoz kapcsolódjon. A május 6-ai záró rendezvényen tizenhat 

pályaművet díjaztunk. Különösen nagy örömünkre szolgált, hogy játékunk 

nemcsak a budapesti gyerekek számára volt érdekes és motiváló, hanem 

vidékieknek is. Köszönhetően az együttműködő partnerünknek a 

Csodaceruza Magazinnak egy közös újságot is szerkesztettünk a gyerekek 

munkáiból, amelyből minden alkotó kapott egy példányt. Bőkezű 

támogatóink (NKA, Csodák Palotája, Bűvész Színház, Csillebérci 

Kalandpálya) jóvoltából a legügyesebbeket kivétel nélkül meg tudtuk 

ajándékozni. A felhőtlen jó hangulatot Kőhalmi Ferenc többszörös 

külföldi és magyar fesztivál győztes bűvész fellépése garantálta, aki a szó 

szoros értelmében elvarázsolta a nagyérdeműt. 

Résztvevők: 44 fő 

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

35.409 Ft a pályázati plakát grafikai tervezése és sokszorosítása                                 

29.183 Ft a Varázstinta magazin elkészítése (számlás tiszteletdíj 

vállalkozási szerződés alapján, ill. szállítói számla alapján.)  

 

 

Az 1. sz. régió programjainak képdokumentációja 

 

  

Varázstinta. Készíts újságot! a Békásmegyeri Könyvtárban 



18 

 

  

Varázstinta. Készíts újságot! a Krúdy Gyula Könyvtárban 

 

Varázstinta. Készíts újságot! a Karinthy Frigyes Könyvtárban 

  

„Nagyon zöld!” a Márai Sándor Könyvtárban 
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„Ketten írtuk, avagy Turbuly Lilla szerzőtársat keres” az Ugocsa utcai könyvtárban 

   

 

Ravaszdi Mester és Macskabál a Kelenföldi Könyvtárban 
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A király nyulai az Ugocsa utcai könyvtárban 

  

Varázstinta újságíró pályázat díjkiosztó és záró rendezvénye a Krúdy Gyula Könyvtárban 
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VI. A 2. régióban megvalósult rendezvények 

       

1. Apropó könyv! - Jelmezbál 

Időpont: 2016. október 3. 17.30 óra 

Helyszín: XIII. Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9. 

Közreműködő: Grecsó Krisztián író 

Programismertető: Grecsó Krisztiánnal elsősorban Jelmezbál c. új regénye kapcsán 

beszélgettünk elbeszélői stílusról, arról a személyes írói hangról, amely 

a kezdetektől fogva jellemzi írói pályafutását. Sok szó esett a múlthoz 

való viszonyunkról, identitáskeresésről, emlékezésről és felejtésről. 

Vallott azokhoz a helyekhez való viszonyáról, ahol élete során 

hosszabb rövidebb ideig élt és ezek meghatározó voltáról a 

regényeiben. Pályatársak, irodalmi hatások, színházi munkák, előadói 

estek, közéleti szerepvállalás…, a beszélgetés során megmutatkozott 

Grecsó Krisztián színes egyénisége, gondolatvilága. Vendégeink 

pozitív visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy az egyébként is igen 

nagy népszerűségnek örvendő író személyes varázsával az est 

folyamán tovább növelte az irodalmi és előadói tevékenysége iránti 

érdeklődést.   

Résztvevők: 84 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft (tiszteletdíj, egyéni vállalkozói számla ellenében) 

 

2. Író-olvasó találkozó 

Időpont: 2016. október 09. 

Helyszín: IV/1. Király utcai könyvtár, 1042 Budapest Király u. 5. 

Közreműködő: Dániel András 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok Könyves Vasárnap keretében Dániel 

András –meseíró és illusztrátor; író-olvasó találkozóját rendeztük 

könyvtárunkban 2016.10.09-én.  

A „Mit keresett Jakab az ágy alatt? (és mi történt ott vele?)” című 

mesekönyvéből illusztrációkat vetített projektor segítségével, amellyel 

a félelem a sötéttől, az ágy alatti világtól, a szobában elrejtőző 

szörnyektől témákat járta körbe interaktív módon, együtt a 

gyerekekkel. Sok-sok humoros megjegyzéssel, kisebb történettel 

fűszerezték a beszélgetést a kicsik is. Utána felolvasott néhány 

fejezetet a „Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém)” című könyvéből. 

A szerző, furcsa és vicces mesebeli lényeivel varázslatos világba 

kalauzolta a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, kellemes és családias 

vasárnap délelőttöt teremtve gyerekkönyvtárunkban. 

A gyerekek rengeteg saját, Dániel András által írt és illusztrált könyvet 

hoztak magukkal, amelyet a találkozó végén dedikált is a szerző. 

A találkozó kapcsán rajzpályázatot is indítottunk, amelyre rengeteg 

rajz érkezett. Ezeket ajándékkönyvekkel, kisebb ajándékokkal 

díjaztunk is. 

Résztvevők: 80 fő 

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

 



25 

 

3. Könyves vasárnap A Fantáziamalom Családi Színházzal 

Időpont: 2016.október 9. 10 óra 

Helyszín: XIII. Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9. 

Közreműködő: Fantáziamalom Családi Színház: (Szőcs Péter, Szőcsné Gottweisz 

Tímea, Szőcs Máté, Szőcs Bálint) 

Programismertető: Könyvtárunk vendége a Fantáziamalom Családi Színház volt 2016. 

október 9-én 10 órakor.  A nagy sikerű Magyar népmesék sorozatuk 

folytatását hozták el olvasóinknak. Egy igazi gyerekszínházat, sőt igazi 

családi színházat láthattunk, ahol három népmesét dolgoztak fel 

egészen egyedi előadásban, interaktív módon. Megismerhettük Vitéz 

Szőcs kalandjait az ördögökkel a Hetet egy csapásra c. történetben, 

láthattunk egy tanulságos mesét a rókáról és a farkasról.  A harmadik 

mesében pedig a Kisgömböc története elevenedett meg, melyben az 

együttjátszásé volt a főszerep. A gyerekek örömmel vettek részt a 

játékban. A könyvtárunkba látogató kicsik és szüleik visszajelzése 

alapján is elmondható, hogy a jókedvé volt a főszerep a Könyves 

Vasárnapunkon. A rendezvény mellett könyvtárunk 9-13 óráig teljes 

szolgáltatási palettával, ingyenes beiratkozási lehetőséggel és a 

Megbocsátás napi akcióval várta olvasóit. 

Résztvevők: 80 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (tiszteletdíj, egyéni vállalkozói számla ellenében) 

 

4. Széchenyi és kora Pest-Budája 

Időpont: 2016. október 5. 10 óra 

Helyszín: XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár,1131 Mosoly u. 40/a. 

Közreműködő: Maczó Balázs 

Programismertető: A foglalkozáson a könyvtárunk olvasóin kívül a Derűs Alkony Idősek 

Klubjának tagjai is részt vettek. Történelmünk egyik legszebb, épülő 

és gyarapodó szakasza Széchenyi nevéhez fűződik. Maczó Balázs 

történész korabeli térképek és metszetek kivetítésével kalauzolta el 

Pest-Budára könyvtárunk vendégeit.  

A Belváros és Lipótváros utcáin jártunk gondolatban. Megtudtuk, 

milyen nagy szerepe volt a pénzügyi támogatóknak, a gazdag görög 

kereskedő családoknak. A Lánchíd építésének körülményei és a Duna 

szabályozásának folyamata volt a következő nagy gondolati egység. 

Előadónk izgalmas mondákkal, kiegészítő történetekkel tette még 

érdekesebbé az előadást. József nádor szerepe és a Szépítő Bizottság 

működése olyan maradandó emlékeket hagyott városunkban, 

amelyeket a mai napig láthatunk. 

Maczó Balázs felkészültsége és tartalmas előadása minden 

vendégünknek nagyon tetszett. 

A rendezvény végén vendégeink választhattak a könyvtári napi 

ajándékokból. 

Résztvevők: 15 fő  

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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5. A rettegő fogorvos – találkozás a könyv írójával, Vig Balázzsal 

Időpont: 2016. október 7. 10 óra 

Helyszín: XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár,1131 Mosoly u. 40/a. 

Közreműködő: Vig Balázs 

 A könyvtárba érkező 1. osztályosok nagy izgalommal készültek a 

találkozóra. Amikor megérkeztek, már Vig Balázs átalakult Fognyüvő 

doktorrá, akit varázsigével csalogattunk elő a rejtekhelyéről, a 

könyvtár irodájából. Rögtön sikerült bevonni a gyerekeket a mese 

alapján felépített játékos foglalkozásba. A mesét már ismerték a 

gyerekek, mert előzőleg már kikölcsönözték a könyvtárból, és a tanító 

nénik elmesélték nekik. Ezen túl a gyerekek közül már otthon is 

megismerték az író további meséit: Puszirablók, Három bajusz gazdát 

keres. 

Először mozgásos bemelegítéssel hangolta rá a gyerekeket a 

mesehallgatásra, majd a mese egyes részleteinek kiemelésével sikerült 

bebizonyítani, hogy mennyire fontos a fogápolás. 

Az interaktív játékban a "tanító nénik, a tanító bácsi és a könyvtáros 

néni" is részt vettek. 

Végül is sor kerül az orvosi vizsgálatra. Viccesen bemutatásra kerültek 

a különböző orvosi eszközök, mint például a nyálelszívó, vagy az 

injekció. A gyerekek nagyon figyelmesen követték a történetet, és 

ügyesen válaszoltak a kérdésekre is. 

A játék végén Vig Balázs visszaváltozott, és meseíró lett belőle. 

Megajándékozta a gyerekeket a dedikált könyvjelzőivel.  

Mindezt kiegészítettük a könyvtári napokra készült ajándékokkal.  

Résztvevők: 52 fő 

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

 

6. Kisgömböc- „avagy a tulipános láda rejtélye” 

Időpont: 2016. október 10. 17:30 óra 

Helyszín: XIV/1. Kassák Könyvtár, 1145 Budapest Uzsoki u. 57. 

Közreműködő: Tárnok Mariann 

Programismertető: Kisgömböc mindenkit megevett szó szerint! Kiderült, hogy Tárnok 

Mariann remek színpadi jelenlétével és az aktív „hallgatóság” 

bevonásával bármilyen rejtélyes történetet képes kibogozni. Minden 

részt vevő gyermek rendkívül élvezte a ezen népmese interaktív 

bábjáték formáját. A bábművésznő mindenkit elbűvölt a saját 

készítésű, ötletgazdag bábjaival, így nem egy szokványos „sztorit” 

kaptunk, hanem egy igazán kreatív és ötletes előadást. Az előadás 

különlegessége abban rejlett, hogy számos, mára már az archaikus 

paraszti kultúra részének számított használati tárggyal is 

megismerkedhettek a mai modern kor gyermekei, mint pl.: tulipános 

láda, hímzett vánkos vagy a falvédő. 

Résztvevők: 40 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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7. Nápolyi szext - Végső Zoltán rádióműsorának élő felvétele (NKA)  

Időpont: 2016. november 02. 

Helyszín: IV/1. Király utcai könyvtár, 1042 Budapest Király u. 5. 

Közreműködő: Végső Zoltán, Dukay Barnabás és Grencsó István 

Programismertető: 2016. november 2-án Végső Zoltán zenekritikus rádióműsorát láttuk 

vendégül.  

A Tilos Rádióban egy éve futó sorozat hétről-hétre a kortárs zenei 

életjeles alkotóit szólaltatja meg. A műsorvezető vendége ezen az estén 

a hazai kortárs zenei szcéna különleges szerzője, Dukay Barnabás és 

Grencsó István, jazz-zenész volt. Hogyan találkozott egymással a két 

muzsikus? Találhat-e közös nyelvet a komponált kortárszene és a 

szabadzene? Egyáltalán van-e értelme kategóriákba szorítani a zenét? 

Mit tekinthetünk zenének? Zene-e a természet hangja? Improvizáció-e 

a kottaírás is? Ezen kérdések körül zajlott a beszélgetés, ami 

hamarosan, de nem váratlanul filozofikus irányba mozdult el. A 

közönség soraiban ülő zenésztársak, barátok, érdeklődők nagy 

érdeklődéssel hallgatták az élő műsort, amely a végére már elveszítette 

egy szokásos rádióműsor jellegét, és egy spontán, jó hangulatú 

beszélgetéssé oldódott. Az este szerkesztett hanganyaga november 4-

én került adásba, és azóta a rádió archívumában vissza is hallgatható: 

https://archive.tilos.hu/mp3/tilos-20161104-113620-123627.mp3  

Résztvevők: 80 fő 

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

 

8. Skizofrén monológ 

Időpont: 2016.november 11.18.00 óra 

Helyszín: XIII. Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9. 

Közreműködő: Szűcs Lajos színművész 

Programismertető: Szűcs Lajos előadóestje évek óta több helyszínen is sikerrel fut, nagy 

örömöt okozott számunkra, hogy az NKA pályázatának köszönhetően 

könyvtárunkban is vendégül láthattuk. Az előadásra szép számú, 

korban rendkívül változatos összetételű közönség érkezett. A majd 

egyórás versfolyamban egymást váltva, de tökéletesen egymásba 

illeszkedve hangzottak el József Attila és Petri György sorai, Szűcs 

Lajos maníroktól mentes, mégis magával ragadó előadásában. Az egy 

órát is meghaladó előadás végig lekötötte a közönség figyelmét, 

érezhető volt, ahogy a publikum együtt lélegzik az előadóval. Az est 

utáni taps, a gratulációk és a közönség visszajelzései alapján 

kijelenthető, hogy egy sikeres, rendkívül tartalmas és gondolatébresztő 

estnek lehettek részesei vendégeink. 

Résztvevők: 82 fő 

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft (tiszteletdíj, egyéni vállalkozói számla ellenében) 
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9. „Egymásra hangolva”- Mozgásfejlesztő zenés bábelőadás 

Időpont: 2016. november 14. 17:30 óra 

Helyszín: XIV/1. Kassák Könyvtár, 1145 Budapest Uzsoki u. 57. 

Közreműködő: Sz. Nagy Mária 

Programismertető: Igazán különleges programban volt azoknak a kisgyermekes 

családoknak részük, akik eljöttek Sz. Nagy Mária (Társalkotó 

Egyesület) bábművész különleges gyermekfoglalkozására, ahol az 

édesanyák és édesapák gyermekeikkel együtt megismerkedhettek 

különböző mozgásfejlesztő eszközökkel, apró bábos mesékkel, számos 

ölbeli játékokkal, röcögtetőkkel, sétáltatókkal és rövid versekkel. A 

foglalkozás alatt a jó hangulat kerekedett, ezzel is segítve a szülő-

gyermek kapcsolat elmélyítését. 

Résztvevők: 25 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

10.  Filmklub Réz Andrással)  

Időpont: 2017. február 24. 

Helyszín: IV/1. Király utcai könyvtár, 1042 Budapest Király u. 5. 

Közreműködő: Réz András 

Programismertető: Rendhagyó klubnapot tartott Réz András, a téma az „emlékezés -retró- 

nosztalgia” volt.  

Mi a különbség az emlékezés és a retró között? A retró és a nosztalgia 

között? Egyáltalán melyiket érdemes nézni, melyik milyen 

embertípushoz áll közelebb? Az elméletét filmrészletekkel támasztotta 

alá, pl. Megáll az idő; Cha-cha-cha; Csapd le csacsi, stb.  

A „rendhagyóság” a teljes interaktivitásban nyilvánult meg. A 

közönség magáénak érezte a témát és ehhez mérten alakította a 

beszélgetést. Negyvenen túl voltak zömmel, volt mire emlékezniük, 

volt mit összehasonlítani akár a ’89 előtti időkre is.  

Az előadó felkészültségét támasztja alá, hogy nem egy filmrészletet elő 

tudott „varázsolni” a közönségből felhozott példákra.  

Az előadás, illetve inkább beszélgetésnek, közös gondolkodásnak 

mondanám, utolsó felében a „Mindenki” c. rövidfilmről beszélgettünk 

– akkor még nem tudtuk, hogy megkapja az Oscart-, a mozi 

kedvelőknek, azoknak, akik gondolkodnak a környező világunkról, 

legyen az mikró vagy makró- világ, „kötelezővé tette „a filmet, és a 

film által sugallt gondolatok feldolgozását.  

Ismét nagyon jól éreztük magunkat. Mint mindig, most is kiderült, 

hogy lehet vitatkozni kulturált módon, az, hogy nézet különbségek 

vannak, attól még lehet keresni közös pontokat a gondolkodásban.  

Kivétel nélkül mindenki úgy ment el, hogy megköszönte a lehetőséget, 

hogy itt lehetett, illetve értesítést kér a következő rendezvény 

időpontjáról.  

Résztvevők: 50 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft +ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 
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11. Ambrózy báró esetei és egyéb titkok 

Időpont: 2017.április 21. 17 óra 

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

Közreműködő: Böszörményi Gyula 

Programismertető: Az író-olvasó találkozót, Böszörményi Gyula fiatal felnőttek körében 

népszerű regény sorozata köré terveztük. Ambrózy báró nyomozásai a 

századfordulós Budapest képei sokak izgalmas olvasmánya. A 

kellemes délutáni beszélgetésen sok érdekességet megtudhattak a 

rajongok az író életéről, írói pályájáról a művek születéséről. A 

résztvevők választ kaptak kérdéseikre és a dedikálással záródott 

eseményről igazi élményekkel távoztak. 

Résztvevők: 25 fő 

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

 

12. „Szomorú kacagány és folytatása” gyermekelőadás 

Időpont: 2017. május 19. 16:30 óra 

Helyszín: XVI/2. Sashalmi Könyvtár, 1163 Budapest Veres P. út. 53. 

Közreműködő: Bosnyák Viktória írónő 

Programismertető: 6-9 éves gyermekek számára tartott Bosnyák Viktória játékos 

foglalkozást májusban. A Szomorú kacagány című meséskötetére 

építette a délutánt, amely a tolerancia jegyében született. A mesék az 

elfogadásról, a másságról, az emberiség sokszínűségéről, az élet 

körforgásáról szóltak. A gyermekek nagyon élvezték a vetítéssel is 

gazdagított előadást és aktívan részt vettek a foglalkozás menetében, 

mint azt a képek is tanúsítják. 

Résztvevők: 29 fő 

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

 

 

A 2. sz. régió programjainak képdokumentációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apropó Könyv!” Grecsó Krisztián a Dagály utcai Könyvtárban 
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Könyves Vasárnap Dániel Andrással a Király utcai Könyvtárban 

 

Könyves vasárnap A Fantáziamalom Családi Színházzal a Dagály utcai Könyvtárban 
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Széchenyi és kora Pest-Budája Maczó Balázzsal Angyalföldi Kertvárosi Könyvtárban 
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„A rettegő fogorvos” – találkozás a könyv írójával, Vig Balázzsal az Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisgömböc- „avagy a tulipános láda rejtélye” Tárnok Mariannal a Kassák Könyvtárban 
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„Nápolyi szext” - Végső Zoltán rádióműsorának élő felvétele a Király utcai Könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Skizofrén monológ Szűcs Lajos színművész előadása a Dagály utcai Könyvtárban 
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„Egymásra hangolva”- Sz. Nagy Mária Mozgásfejlesztő zenés bábelőadása a Kassák Könyvtárban 

 

 

 

 

Filmklub Réz Andrással a Király utcai Könyvtárban 
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Ambrózy báró esetei és egyéb titkok - Böszörményi Gyula íróval a Zsókavár utcai Könyvtárban 
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„Szomorú kacagány és folytatása” gyermekelőadás Bosnyák Viktóriával a Sashalmi 

Könyvtárban 
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VII. A 3.régióban megvalósult rendezvények 

A 3. régió könyvtárai, csakúgy, mint a FSZEK többi tagkönyvtára, hosszú évtizedek óta sokat 

tesznek az olvasó közönség megtartása, az új olvasók megnyerése, az igényes és magas 

színvonalú kultúra közvetítése és a valós értéket közvetítő ismeretterjesztés érdekében. Vannak 

több éves hagyománnyal rendelkező programsorozataik (Béka Bözsi kalandjai), de 

feladatuknak tekintik olyan új közösségi alkalmaknak a megteremtését is, ahol irodalmi, 

képzőművészeti, zenei és színvonalas ismeretterjesztő előadásokat kínálhatnak az érdeklődő 

nagyközönségnek. Az előadókkal, fellépő művészekkel való személyes találkozás inspirálóan 

hat az egyénre (Csihány csípte mesék című lábbáb-előadás), ez pedig pozitív befolyással van 

életminőségének a fejlődésére, a minőségi olvasáskultúra fejlesztésére és kiszélesítésére 

(Könyvstaféta). Ugyanakkor bővíti, elmélyíti tudásukat egy-egy tárgykörben és új 

lehetőségekre nyit kaput (Puli Space – projekt). A régió kiemelkedő rendezvényei a jelen 

pályázat keretében megvalósított, a társadalom sérültek iránti érzékenyítését elősegítő és 

támogató programjai voltak (Lövésed sincs, mire vagyok képes!?, Csütörtököt mondunk címmel 

a Baltazár Színház produkciója) .  

1. Lövésed sincs, mire vagyok képes!? 
Időpont: 2016. október 5.  

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

Közreműködő: Fenyvesi Zoltán 

Programismertető: Bemelegítésként” a  Tiszta szívvel című akcióvígjáték néhány képsora 

került bemutatásra, majd Zoli mondott néhány bemutatkozó mondatot 

magáról. A beszélgetés során számos téma került terítékre: hogyan 

teljesítette Zoli a Suhanj Alapítvány támogatásával a félmaratont ill. a 

maratont (New Yorkban); pozitív és negatív tapasztalatok a 

kerekesszékes közlekedéssel kapcsolatban Magyarországon illetve 

külföldön; hogyan választották ki a Tiszta szívvel főszerepére; 

kulisszatitkok a forgatásról; változott-e az  élete a filmforgatás óta; 

elképzelései a jövőről  - hogy csak néhányat ragadjunk ki Zoli  színes, és 

humorban is gazdag történeteiből.   
Résztvevők: Felnőttek, 28 fő  

Költség (jogcímmel): 50.000 Ft + ÁFA összesen 63.500 Ft (számlás tiszteletdíj) 

2. Béka Bözsi kalandjai 

Időpont: 2016. október 6.  

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

Közreműködő: dr. Medzihradszky Dénes tanár 

Programismertető: Folytattuk több éve zajló környezetvédelmi rendezvénysorozatunk, mely 

októbertől májusig minden hónapban jelentkezik. Általános iskolások 

járnak hozzánk, alkalmanként négy-négy osztály minden hónapban. A 

nyolc hónap alatt négy témát dolgoztak fel dr. Medzihradszky Dénes 

kutatóvegyésszel, így minden osztály négyszer jött el hozzánk a tanév 

során.  

Ez egyes alkalmakon a tudományokba világába kalandoztak a Béka 

Bözsi-tanoncok: készítettek egyszerűbb csillagtérképet, karamellt, 

agyagból darázsfészket, megismerkedtek az erő fajtáival, az oldódással, 

mint kémiai jelenséggel. 

Résztvevők: Gyerekek, 114 fő   

Költség (jogcímmel): 70.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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3. Könyvstaféta – találkozás Varró Dániellel 

Időpont: 2016. október 7.  

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

Közreműködő: Varró Dániel 

Programismertető: Olvasni jó … együtt olvasni nagyon jó …. Varró Dániellel személyesen 

találkozni : nagyon-nagyon jóóó - avagy „Át kéne mosni az Óceánt” 

Ha október, akkor Országos Könyvtári Napok a Sétáló utcai 

Könyvtárban! Nyugodtan nevezhetjük már hagyománynak, hogy 

október közepén egy maratoni olvasást szervezünk a kerület tanulói 

számára Könyvstaféta címmel. Október 7-én közel kétszázan jöttek el 

hozzánk, hogy kedvenc könyvükből felolvassanak egy részletet - 

megosztva egymással kedvenc olvasmányaikat és az olvasás élményét. 

A mostani, harmadik olvasási lánc attól lett különleges, hogy Varró 

Dániel nyitotta meg, fergeteges sikerrel: együttes „tornázással” a 

gyerekekkel, versek felolvasásával. 

Ezután következtek az olykor izgulós, olykor szégyenlős, de nagyon 

lelkes gyerekek. A felidézett könyvek palettája rendkívül széles volt: 

Micimackó és barátai; A Pál utcai fiúk; Misi mókus és nagyon sokan 

választották felolvasásra Varró Dániel műveit is. Az olvasási lánc egy 

különleges darabja volt a Kölcsey Ált. Iskola ötödik osztályosainak 

produkciója. Nyolc fiú és lány az ún. papírszínház keretében adták elő 

Olivier Tallec, francia szerző „Mi lenne, ha..” című művét, amelynek 

egyik elgondolkodtató, szép idézete : „át kéne mosni az óceánt … aztán 

leülni a partjára és álmodozni …” 
Résztvevők: 10-16 éves gyerekek: 54 fő   

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft + ÁFA összesen 57.150 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

4. Fehérlófia- komplex foglalkozás gyerekeknek 

Időpont: 2016.október 8. 

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

Közreműködő: Bernát Ottília 

Programismertető: A Fehérlófia mese előtt ráhangolódásként a gyerekek mozogtak, 

hangszerekkel játszottak, átalakultak állattá, növénnyé. A mesét közösen 

járták, játszották végig Ottiliával, úgy hogy ők maguk voltak a 

meseszereplők. Így közelebb kerültek a meséhez, jobban át tudták élni 

azt, igazi élményterápiában volt részük. 

Résztvevők: gyerekek, 25 fő 

Költség (jogcímmel): 35.000 Ft (számlás tiszteletdíj) 

5. Könyves Vasárnap - Csihány csípte mesék- lábbáb-előadás 

Időpont: 2016. október 09. 

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

Közreműködő: Csernik Szende 

Programismertető: Csernik Szende, lábbábos, székely mesékkel és bábokkal szórakoztatta a 

közönséget, népszerűsítette az ízes székely beszédet. Kicsik és nagyok 

boldog mosollyal, kacagással, aktív résztvevői voltak az előadásnak, az 

élőszavas mesélésből pedig hosszan töltekezhettek. 

Résztvevők: 64 fő, gyerekek, felnőttek 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (megbízási tiszteletdíj) 
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6. Puli – Space bemutató 

Időpont: 2016. október 9.  

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

Közreműködő: dr. Pacher Tibor 

Programismertető: A PULI csapatának vezetője elhozta a könyvtárba a holdjáró szerkezet 

általuk kifejlesztett prototípusát. Egy prezentációban bemutatta az 

előzményeket, a projekt jelenlegi állását. Ezután a résztvevők 

irányíthatták a járművet, kérdéseket tehettek fel, és a földre feküdve át is 

gördült a gyerekeken (és a könyvtárosokon) a sokat tapasztalt PULI. 

Résztvevők: Gyerekek, szülők 45 fő  

Költség (jogcímmel): 30.000Ft + ÁFA összesen 38.100 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

7.  Márton napi tollászkodás – „Állati” jó bemutatóval 

Időpont: 2016.november 11.  

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

Közreműködő:  Gőgös Zsuzsanna 

Programismertető: A Márton-napi tollászkodás - Állati jó bemutató című rendezvény – 

Gőgös Zsuzsa zoológus, zoo-pedagógusnak köszönhetően – 

lendületes  és fordulatos  előadásmódjával az interaktivitás 

iskolapéldájaként végig lekötötte a kis hallgatóság figyelmét. Melyik a 

legnagyobb és melyik a legkisebb madár a Földön (a strucc illetve a 

kolibri)? Élnek-e madarak a Föld alatt (igen, az üregi bagoly)?  Miért 

fehér a hóbagoly (nyírfaerdőben ez a jó rejtőzködő szín)?  Miért 

énekelnek a madarak (megjelölik a területüket)? Miért borzolja fel a 

tollait a kis kuvik, ha királypiton közelít a ketrecéhez (elriasztásként, 

hogy nagyobbnak látszódjon)? A zömmel alsó tagozatos kisiskolások – 

az élő állatok jelenlététől felvillanyozódva – mosolyogva, egymással 

versengve, bekiabálva válaszoltak Gőgös Zsuzsa kérdéseire: így szinte 

észrevétlenül  és egymástól tudtak meg hihetetlenül sok  mindent a 

madarak életéről (élőhelyeikről, szokásaikról, táplálkozásukról). Az 

állati jó bemutató    – a gyerekek óriási örömére – héjaröptetéssel zárult.  
Résztvevők: Felnőttek, gyerekek, 67 fő   

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft+ ÁFA összesen 50.800 Ft (számlás tiszteletdíj) 

 

8.  Párkapcsolataink a magyar költészet tükrében 

Időpont: 2016. november 15.  

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

Közreműködő: Jánosi Valéria coach 

Programismertető: A pozitív kommunikáció, zsiráf nyelv és tranzakcióanalízis alapjaira 

épülő, kifejezetten a párkapcsolattal kapcsolatos, gyakorlati praktikákat 

is tartogató előadást tartott János Valéria. Az előadás végén 

konzultációra is lehetőség nyílt. 

Résztvevők: Felnőttek, 20 fő   

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft + Áfa = 50.800 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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9. „A disznó igenis szent állat!”- Kasztília fotókon és novellákon keresztül 

Időpont: 2016. november 16. 

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

Közreműködő: Magyary Ágnes 

Programismertető: E programmal emlékeztünk Cervantes halálának 400. évfordulójára. A 

Fehér Klára Irodalmi-díjas fiatal, kerekesszékben élő írónő egyik 

novelláját   is   Cervantes életútja  és  Kasztília  ihlették. Az 

est  mediterrán  hangulatát az Egressy Béni Zeneiskola ifjú növendéke, 

Szklyárov Viktor alapozta meg, aki  élő gitárelőadásával színesítette a 

programot. Magyary Ágnes ezután képekkel illusztrálva Kasztília 

történetét (annak  magyar vonatkozásaival együtt) elevenítette fel. 

Cervantesre emlékezve ezután  a fiatal  csepeli szerző  „ A szent, a disznó 

és az álságos szűz „ című novellájának  részletei  kerültek felolvasásra – 

amely  Cervantes életének egy meghatározó eseményét idézi  fel.   
Résztvevők: Felnőttek, 30 fő 

Költség (jogcímmel): 50.000Ft+ÁFA összesen 63.500 Ft (számlás tiszteletdíj) 

10. Zene gyógyító ereje 

Időpont: 2016. november 18. 

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

Közreműködő: Dinya Dávid 

Programismertető: A Divisi Kamarazenekar hangversenyt adott könyvtárunkban közismert 

dallamokból, a komolyzene kincsestárából. A hosszabb-rövidebb 

zeneművekhez az ismertetés a szerzőn és a címen túl a mű keletkezéséről 

is szólt. A jellemző dallamokat a hangszerbemutatót követő elméleti 

oktatás is kísérte. A hallgatókat bevonó, velük beszélgető programon 

minden résztvevő önfeledt, vidám, jókedvű volt. 

Résztvevők: 25 fő, felnőttek 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft + ÁFA összesen 38.100 Ft (számlás tiszteletdíj) 

11. Csütörtököt mondunk- Baltazár Koncert 

Időpont: 2017. március 30.  

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

Közreműködő: Elek Dóra 

Programismertető: A Baltazár színház Magyarországon az egyedüli hivatásos színtársulat, 

amely értelmi sérült színészekből áll. A kézikönyvtárat zsúfolásig 

megtöltő közönség a könyvtár használóinak széles spalettáját felölelte: 

jöttek kismamák babakocsival, aktív dolgozók és nyugdíjasok valamint 

kisebb és nagyobb iskolások. A Müller Péter Sziámi vezette társulat 

ennek megfelelően villámgyorsan átalakította tervezett műsorát: 

hallhattunk interaktív mesét Kecskés Karina színművésztől  Az Öt 

jóbarátról, amelyhez szemmel látható örömmel csatlakoztak a gyerekek. 

Müller Péter Sziámi ezután egy tréfás négysorosra tanította meg a 

közönséget, majd a „Kalóz és a matróz dala” után a Porgy és Bess című 

Gershwin operából a „Nem volt minden pontosan” hangzott el. 

Meglepetésként  Papp Dóra Laura felolvasta Müller Péter Sziámi „Jó 

lenne” című versét, aki így tudta meg, hogy szerzeménye szerepel az 

általános iskolai irodalomkönyvben. Sokan ismerték  Offenbach tréfás 

dalát a százlábúról – Romhányi József strófáival -, ám ez mit sem vont 

le a Társulat zeneszerzője, Darvas Ferenc előadásának  élvezetéből. A 

koncert  a „Szerelemhez nem kell szépség…” című operett számmal  ért 

véget, amelyet ütemes vastapssal kísért és köszönt meg a hálás közönség. 

Résztvevők: Felnőttek, gyerekek 45 fő   

Költség (jogcímmel): 75.000 Ft+ ÁFA összesen 95.250 Ft (számlás tiszteletdíj) 
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A 3. sz. régió programjainak képdokumentációja 
 

        

Lövésed sincs, mire (vagyok) képes?! – találkozás Fenyvesi Zoltánnal 

        

Könyvstaféta – találkozás Varró Dániellel 

 

 

 

Márton napi tollászkodás „Állati jó” 

bemutatóval 

 

Fehérlófia – komplex foglalkozás 

gyerekeknek 
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Csütörtököt mondunk- Baltazár koncert 

 

Jánosi Valéria – Párkapcsolatok a 

magyar költészet tükrében 

  

dr-Medzihradszky Dénes – Béka Bözsi kalandjai 

 

 

dr.Pacher Tibor - Puli Space projekt 
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Magyary Ágnes – „A disznó igenis szent állat!” 

 

 

Dinya Dávid – Zene gyógyító ereje 

 

Csernik Szende – Csihány Csípte mesék 
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A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken található 

meg:  

 

Budapest, 2017. július 24.                                                        

 

     Kovácsné Koreny Ágnes 

                     pályázati felelős 


