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Falunap roadshow 2016.  
 
Fink Noémi – Szilassi Andrea 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

Megyei Ellátási és Módszertani Osztályának 

munkatársai idén is kilátogattak a Komárom-

Esztergom megyei KSZR településekre a 

falunapokon. Ebben segítséget nyújtottak a helyi 

könyvtárosok is, hiszen ők szervezték meg, hogy 

legyen önálló standunk az 

eseményeken.  Fontosnak tartjuk a megjelenést 

ezeken a rendezvényeken, hiszen lehetőségünk 

van szélesebb körben népszerűsíteni a helyi 

könyvtárat és az olvasást. Idén is egyrészt 

kézműveskedéssel készültünk, másrészt 

újdonságként egy e-book olvasót is vittünk 

magunkkal, amit ki lehetett próbálni. 

Felállítottunk egy roll-up-ot is a standunk 

mellett, amely a megyei könyvtár KSZR 

tevékenységét volt hivatott népszerűsíteni.  

 

A szomori gyermeknapon. Fotó: Fink Noémi 

Májusban jártunk Mocsán és Szomoron - utóbbi 

községben a gyereknap alkalmából. Rengeteg 

program várta a kicsiket és nagyokat az iskola 

udvarán. Könyvjelzőket, szélforgót, ajtódíszeket 

készítettünk velük, és néhány fejlesztő játékot is 

vittünk magunkkal. Ezek szintén nagy sikert 

arattak. Ugyanezen nap délutánján már a héregi 

falunapra szólt az invitálás. Főzőverseny, foci, 

zenekarok szórakoztatták az ide látogatókat. 

Kézműves foglalkozásaink mellett mi is 

bekapcsolódtunk a gyerekekkel egy bingó 

játékba. Jól szórakoztunk!   

 

A várgesztesi faluházban vadász- és halászati kiállítás 

volt látható éppen. Fotó: Halász Adél 

Június 11-én Várgesztesre, másnap pedig a 

vértestolnai búcsúra látogattunk el. Várgesztesen 

a könyvtárban vártuk a gyerekeket és a 

felnőtteket. Ezen a napon beiratkozásra is volt 

lehetőség, amit örömünkre többen kihasználtak. 

Újdonságként csipeszfigurákat készítettünk, és 

kifestőket is vittünk magunkkal. Szüntelenül 

fújtuk az ajándék lufikat a gyerekek örömére. A 

faluházban megtekinthettünk egy különleges 

vadász- és halászkiállítást. 

Vértestolnán, régi búcsúk hangulatát felidéző 

környezetben néhány ügyességi játék, hinta 

szórakoztatta a látogatókat. Mi a tájházban 

foglaltunk el egy asztalt, ide vártuk a 

barkácsolni, játszani vágyókat. Akik az udvari 
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készségfejlesztő játékokat kipróbálták, mind 

betértek hozzánk is könyvjelzőket és 

csipeszfigurákat csinálni.  

 

Vértestolnán fából faragott körhinta vesszőkosara 

röptette a gyermeket. Fotó: Fink Noémi 

Július 9-én, tikkasztó hőségben Kocson jártunk, 

a már nemzetközi hírű XVIII. Kocsitoló 

Fesztiválon. A fő attrakció, a kocsitoló futamok 

mellett számtalan csábító program, kulináris 

finomság várta az érdeklődőket három napon át. 

Képviseltették magukat a testvértelepülések és 

Komárom-Esztergom megye más községei is, 

valamint jó néhány társadalmi szervezet is 

kitelepült tevékenysége népszerűsítése 

érdekében. Izgalmakban, zajos szurkolásban nem 

volt hiány. Az idei versenyre 19 férfi- és 4 női 

csapat nevezett, de az általános iskolás 

korosztály is szerepelhetett a „gézengúzok” 

kategóriájában. Aki elég erőt és önbizalmat 

érzett magában, az csapattársak nélkül, a 

gladiátorfutamban is próbára tehette izmait. A 

fesztivál idején egy kiállítás is nyílt régi magyar 

mezőgazdasági gépekből, továbbá horgász- és 

főzőverseny is színesítette a programkínálatot. 

 

Kollektív összerakós játék Kocson.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Akik hozzánk betértek, azokat a már szokásos 

tevékenységekkel fogadtuk. Könyvjelzőt és 

ajtóra akasztható „anyabosszantó” feliratot 

készíthettek segítséggel. Vittünk magunkkal 

kicsiknek való fejlesztő játékokat, nagyobbaknak 

pedig puzzle-t. Az iskoláskorú gyereket egy 

rövid irodalmi fejtörővel, valamint egy 

internetezési szokásokat felmérő teszttel vártuk, 

amelyek megoldásáért ajándékokat adtunk. E két 

feladatlapot felnőttek is kitöltötték. Hasznos 

hozadéka e falunapos programoknak, hogy ezek 

a feladatok alkalmat teremtettek beszélgetésre és 

tapasztalatgyűjtésre is. A klasszikus, továbbá 

kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom  általunk 

népszerűnek vélt szereplőinek, szerzőinek és 

könyvcímeinek ismertsége sajnos nem tölthet el 

elégedettséggel bennünket! Ezt a szomorú érzést 

támasztották alá a következő kérdésekre kapott 

(kihagyott, vagy hibás) válaszok is:  Ki a 

kedvenc íród? Milyen könyvet olvastál 

utoljára?  Megdöbbenve láttuk a bajnai 

olvasótáborban is azt, hogy azok az egyébként 

rendszeresen olvasó gyerekek sem ismerik a 

Harry Potter-történeteket! Ki hitte volna, hogy 

egykor feledésbe merülhet J. K. Rowling 74 

nyelvre lefordított bestsellere? 

 

Kocson egyebek mellett egy "madárember" is 

szórakoztatta a látogatókat. Fotó: Szilassi Andrea 

Július 23-án Kecskéden vettünk részt a község 

nyári, három napos programjának szombati 

eseményén, amely a II. Anna Napi Búcsú 

Fesztivál nevet kapta. Ide is kézműves 

foglalkozással, játékokkal, kirakóval, 



színezőkkel és fejtörőkkel készültünk. 

Valamennyi helyszínen remek volt a hangulat; a 

látogatók – különösen a gyermekek - lelkesek 

voltak. Az eseménysorozatban részt vett a 

Megyei Ellátási és Módszertani Osztály mind a 

négy munkatársa: Fink Noémi, Halász Adél, 

Mikolasek Zsófia és Szilassi Andrea. 

Köszönjük a kistelepülési könyvtárosoknak is az 

előkészületekben nyújtott segítséget. A 

roadshow folytatódik a nyár folyamán 

szeptember végéig. Minden olyan KSZR 

településre ellátogatunk, amely hozzánk tartozik. 

Jövőre pedig ismét visszatérünk! 

 

 

Varázslények, csodalények – 
Olvasótábor Bajnán 
 
Mikolasek Zsófia 

Sok-sok évvel ezelőtt (talán egy másik 

galaxisban) nagyon erős vágyat éreztem arra, 

hogy egy olyan „igazi” olvasótábort szervezzek. 

Ekkor még gyermekkönyvtárosként működtem, 

és igencsak fontosnak találtam az olvasótábor 

szerepét a gyerekek olvasóvá nevelésben. 

Magamhoz vettem rengeteg szakirodalmat, 

elolvastam, amit lehetett, hogy lássam, hogyan 

működtek a legendássá vált olvasótáborok. Egy 

konkrét dolgot tudtam leszűrni ezekből: polbeat 

énekesnek lennie kell! 

Anyagi források híján, a kollégáim és a magam 

kreativitására támaszkodva szerveztem 

olvasótáborokat, de éreztem, valami hiányzik. 

2015 szeptemberében elhatároztam-elhatároztuk 

(már itt a megyei könyvtárban), hogy csinálunk 

egy olvasótábort. Olyat, amilyet mindig is 

szerettem volna. Mindenféle támogatást 

megkaptunk hozzá, így nekünk csak ötletelni 

kellett: 

Kik vegyenek részt rajta?  - Olvasópályázatot 

írtunk ki a kistelepülési könyvtárba járó 

gyerekek számára két kategóriában (3-4. és 5-6. 

osztályosok számára). Olyan kortárs könyveket 

kerestünk, ami minden gyermek számára 

elérhető, így esett a választásunk Berg Judit: 

Mesék a Tejúton túlról és Lázár Ervin: Szegény 

Dzsoni és Árnika című kötetére. És hogy miért 

elérhető mindenki számára ez a két mű? Fenn 

vannak a MEK-en. 

 

A Katona István Alkotóházban volt főhadiszállásunk. 

Fotó: Mikolasek Zsófia 

Hol legyen? – Sok-sok helyszín felmerült 

bennünk, de amikor egy szakmai látogatás 

alkalmával megpillantottuk a bajnai Katona 

István Alkotóházat, azonnal döntöttünk: a 

helyiek kedvessége, a hely szelleme rögtön 

meggyőzött minket. Hány gyereket 

táboroztassunk? – A helyszínből adódóan a 

létszám adott volt: az olvasópályázaton a 20 

legjobb eredményt elérő könyvmolyt láttuk 

vendégül. Mi legyen a tábor fókuszában? – Ez 

volt a legnehezebb… kitalálni azt a vezérfonalat, 

ami köré a tábor tematikáját építjük. De aztán 



jött egy ihletett pillanat és a megvilágosodás: 

olyan könyvekre építjük a tábort, melyek a 

varázslényekkel foglalkoznak. És hogy miért? A 

célunk az volt, hogy a gyerekek rájöjjenek a 

tábor végére: a csoda saját magukban van.  

Rendhagyó napló a tábor eseményeiről 

2016. július 4.:  

Hajnalban kelés, oda kell érni a táborba, hiszen 9 

óra körül már gyülekeznek a gyerekek. 

Beköltözés, terep felmérése, utolsó egyeztetés. 

Elkezdenek szállingózni a gyerekek, mindenki 

eljött, teltház van. Miután mindenki elfoglalja a 

helyét, ismerkedős játékok következnek, meg is 

tanuljuk egykettőre egymás nevét. 

Gyorsan elrepül a délelőtt, már megérkezik az 

ebéd, egy kis mosogatás, szieszta, és jöhet az 

első „komoly” program Ki tud többet Harry 

Potterről címmel. Más korosztály, 

mellényúltunk, nem ismerik már ezek a gyerekek 

a kultikus könyvsorozatot, amit tudnak, a 

filmekből tudják. Semmi baj, telefonos 

segítséget is lehet kérni, így mégiscsak sikerül 

megoldani a feladatokat.  

 

Táborlakók. Fotó: Mikolasek Zsófia 

Vacsoráig (készülődve a holnapra) álomfogót 

készítünk, majd megérkeznek a csillagászok, 

akik az égbolton mutogatják a gyerekeknek a 

görög mitológia csodalényeit. Zuhanyzás, 

takarodó, mindenki elfáradt, igaz már éjfél van. 

Alvás. 

2016. július 5. 

Izgalmas napnak nézünk elébe, reggeli után nem 

sokkal megérkezik Böszörményi Gyula, aki a 

Gergő könyvek mitikus hátteréről beszél 

elhivatottan, majd vendégünk egy finom ebédre. 

Ebéd után megérkezik házi boszorkányunk, Tóth 

Andrea (jelmezben), aki bájitaltanórával 

szórakoztatja a gyerekeket. Megismerkedhetünk 

a növényekben rejlő varázserővel, teát főzünk, 

nagyon élvezi mindenki a programot. Délután 

már látjuk, hogy a gyerekek tele vannak 

energiával, ezt le kell kötni, így varázslényes 

vetélkedőnket egy kicsit sportosabbá tesszük. 

Vacsorára el is fáradnak, így este már csak arra 

van idő, hogy mindenki ajánlja a kedvenc 

könyvét. Felvételeket készítünk, így összeáll egy 

jó kis anyag a facebook oldalunkra. Zuhanyzás, 

ágybadőlés, alvás… 

 

Böszörményi Gyula a gyermekek karéjában.  

Fotó: Mikolasek Zsófia 

2016. július 6. 

Délelőtt Jász Attila angyalos verseivel 

ismerkedünk, tetszik a gyerekeknek a nagyon, 

megállapítják, hogy hiába mind az angyalokról 

szól, a hangulatuk más és más: szomorú, mókás, 

nosztalgikus. Hamarosan megérkezik Erősné 

Suller Ildikó kolléganőnk, és őrangyalokat 

készítgetünk ebédig. Délután Fűriné Nagy Edit 

művésztanár a vendégünk, témája „Angyalok a 

képzőművészetben”. Rendkívül alapos és 

mindenre kiterjedő foglalkozása (kiállítás, 

képkirakó, monotípia) röpke 5 órán keresztül 

tart, de a gyerekek egy percét sem unják, 

csüngnek a szavain. Vacsora után belefér még 

egy drámajáték, a gyerek szakértőként 

megalkotják a legújabb mozifilm szuperhősét, 

Lara Gravityt, trailert is filmezünk, majd kiderül, 

hogy szuperképesség ide vagy oda, egy 

szuperhős legfontosabb tulajdonsága a 

segítőkészség. Takarodó. 



2016. július 7. 

Reggeli után elsétálunk a bajnai könyvtárba, a 

könyvtármozis foglalkozás helyszínére. Rege a 

csodaszarvasról a címe, persze nem csupán a 

filmet nézzük meg. Próbáljuk megválaszolni a 

kérdést: ki is az igazi csodalény a történetben: a 

tündérek, a csodaszarvas, vagy a rendkívül 

kitartó magyar vitézek. Utána vissza az 

alkotóházba, ebéd, majd meg is érkezik Finy 

Petra, aki a Szárnyak és paták című könyvtét 

mutatja be, meséli el a gyerekeknek, teljesen 

lenyűgözve személyiségével őket és minket is. 

Vacsora után tüzet rakunk, énekelünk, 

beszélgetünk, nagyon jól érezzük magunkat, 

éjfél körül ágyba is kerülünk. 

 

Tábori emlékként egy KemGuru logós sapkát és pólót is 

hazavihettek a résztvevők. Fotó: Mikolasek Zsófia 

2016. július 8. 

Utolsó nap, fáradunk mi is, a gyerekek is. Két 

program maradt csak hátra, először megírjuk a 

tábor versét, majd megkeressük egymásban a 

legjobb tulajdonságokat. Ebéd, csomagolás, 

majd lassan érkeznek a szülők a gyerekekért, 

akik szomorúan válnak meg egymástól (és talán 

tőlünk is). 

Hát ilyen volt az első KEMGuru olvasótábor 

Bajnán. Nagy-nagy hálával tartozom 

kolléganőimnek Halász Adélnak és Fink 

Noéminek, valamint a bajnai könyvtárosnak 

Erdősné Csík Katalinnak, továbbá a bajnai 

polgármester úrnak: Pallagi Tibornak. Bennük is 

csoda lakozott.  

Utóirat: De polbeat énekes nem volt… 

 

Jutalomkirándulás Oroszkára, a 
Hadtörténeti Múzeumba 

ErdŐsné Csík Katalin 

2016. június 21-én 22 felső tagozatos tanuló 

vehetett részt egy oroszkai jutalomkiránduláson 

a bajnai önkormányzat és a községi könyvtár 

közös szervezésében. A kirándulás a tavasszal 

megrendezett hadtörténeti versenyen részt vevő 

gyerekek nyereménye volt. A versenyt 

hadtörténeti kiállítás előzte meg. Mindkét 

rendezvény az önkormányzat és a könyvtár 

együttműködésével valósult meg.  Zsákovics 

László oroszkai Hadtörténeti Múzeumában 

található Európa legnagyobb 

magángyűjteménye, amely páratlan 

gondossággal rendszerezi és mutatja be azt a 

hatalmas hadtörténeti anyagot, amelyet László 

10 éves kora óta gyűjt. A kirándulás során a 

bajnai gyerekek részt vehettek egy 

múzeumpedagógiai órán a Vármúzeumban, és 

betekintést nyerhettek a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének 

munkájába is, megtekintve a bajnai ásatások 

anyagának egy részét.  

 

Zsákovics László bemutatja gyűjteményét a bajnai 

diákoknak. Fotók: Erdősné Csík Katalin 

 

 



 

KSZR műhelynapok Kecskeméten 

Mikolasek Zsófia 

2016. június 1-2-án Kecskeméten zajlottak a 

KSZR műhelynapok. A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer feladatairól, 

helyzetképéről, lehetőségeiről tartottak előadást 

és tanácskozást a könyvtárosok az ország egész 

területéről. Mák Kornél, Kecskemét Megyei 

Jogú Város alpolgármestere és Ramháb Mária, a 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

igazgatójának köszöntői után dr. Vígh 

Annamária, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság 

Közgyűjteményi Főosztályának vezetője és dr. 

Kenyéri Katalin, könyvtári és jogi referens 

tartottak előadást a megyei könyvtárak 

helyzetképéről, valamint a könyvtári 

jogszabályváltozásokról.  

 

Az esemény résztvevői, előtérben Rakonczás Szilviával és 

Ramháb Máriával. a kép forrása: 

http://hiros.hu/kultura/ketnapos-muhelymunka-a-konyvtarosoknak 

Ezt követően a KSZR minőségbiztosítási 

alapjaival ismerkedhettek meg a résztvevők, 

majd Rakonczás Szilvia megyei 

könyvtárigazgató mutatta be a Békés megyei 

kistelepülési ellátást. „A Bács-Kiskun Megyei 

Könyvtárellátási Szolgáltatás 10 éve” címmel 

Huszkáné Horvát Andrea tartott ismertetőt a 

megyénkben folyó munkáról. A szakmai nap 

zárásaként a megyei könyvtárigazgatók 

részvételével az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség Megyei Könyvtári Tagozata ülésezett, 

a könyvtáros kollégák pedig rövid sétát tettek a 

belvárosban és a Katona József Könyvtár 

épületében.  

 

KönyvtárMozi foglalkozás Kunadacson 

A kép forrása: http://www.bacstudastar.hu/image/image_gallery?uuid=9176303f-
37a4-4fa7-b033-644f3f86ab98&groupId=10804&t=1465217101907 

A szakmai találkozó második napján a Bács-

Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás két 

kistelepülési könyvtárába látogattak el a 

résztvevők. „Varázsoljunk Mamintivel!” címmel 

KönyvtárMozi bemutató foglalkozás zajlott 

Kunadacson, ahol a könyvtárosok 

megtekinthették a 2015-ben felújított Könyvtár, 

Információs és Közösségi Helyet. A foglalkozás 

mindenkit lenyűgözött egyszerűségével és 

teljességével. A műhelynap Hajóson folytatódott, 

ahol „Múltidéző hajósi pillanatok” címmel 

helyismereti foglalkozáson ismerkedtek 

településükkel a gyerekek, végül pedig a hajósi 

kastély megtekintésével zárult a szakmai 

konferencia. 

 

A hajósi kastély. A kép forrása: 

http://hajosikastely.hu/hu/galeria/kepek.html  

http://hiros.hu/kultura/ketnapos-muhelymunka-a-konyvtarosoknak
http://www.bacstudastar.hu/image/image_gallery?uuid=9176303f-37a4-4fa7-b033-644f3f86ab98&groupId=10804&t=1465217101907
http://www.bacstudastar.hu/image/image_gallery?uuid=9176303f-37a4-4fa7-b033-644f3f86ab98&groupId=10804&t=1465217101907
http://hajosikastely.hu/hu/galeria/kepek.html


 
 

Könyvtári rendezvényeinkről 

Varga Orsolya 

Áprilisban ovisok, iskolások és a felnőtt 

korosztály számára is érdekes programokat 

kínált a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár. Április első hetében az ovisoknak 

Pál Nikolett tartott egy ún. Pöttyös napot. A 

barkácsolás során hétpettyes katicabogár 

készítése, a papírszínházban pedig pöttyös mese 

várta a kicsiket. A gyerekek nagy örömmel 

sorolták fel, hogy milyen pöttyös állatokat, 

növényeket vagy éppen ételeket ismernek. Ez 

utóbbi kérdésre az abszolút nyerő válasz a „Túró 

Rudi” volt. Végül még egy mesére sor került, 

ahol sokszínű macikról hallhattak az ovisok.  

 

Pál Nikolett és a mocsai általános iskolás gyerekek.  

Fotó: Varga Orsolya 

Április 14-én Pál Nikolett az iskolásoknak tartott 

egy ún. „Okoskodó vetélkedőt”, melyen 

harmadik és negyedik osztályos tanulók vettek 

részt. A gyerekek csapatokat alkottak, ahol 

kérdéssorokra válaszoltak. Négy csapat 

versenyzett. Először jött a totó, majd kirakóztak. 

A kirakott képekből ismert mesék mozzanatai 

kerekedtek ki. Végül szókeresővel fejezték be a 

vetélkedést. A témakörök vegyesek voltak, 

például hungarikumok, állatok szerepeltek 

bennük.  

Végül a felnőtt olvasóközönséget Tóth Andrea 

várta gyógynövényekről, fűszernövényekről 

szóló előadásával. A program nagy érdeklődést 

váltott ki. Először az előadó elkészített egy 

nyugtató teakeveréket borsmentával, 

levendulával, komlóval és citromfűvel. 

Elmondta, hogy a teába még macskagyökér is 

tehető, azonban a gyökereket mindig főzni 

kell.  Főként Magyarországon termő 

gyógynövények kerültek szóba. Gyűjtésük, 

szárításuk, tárolásuk és persze felhasználásuk. 

Megtudtuk, hogy a csipkebogyót csak áztatni 

szabad, és a fehér fagyönggyel is érdemes 

óvatosan bánni, ugyanis főzés során 

méreganyagok szabadulhatnak fel belőle. 

Érdemes megjegyezni, hogy fehér fagyöngy 

vékony leveles szárrészét a legjobb almafán 

termő növényről szedni.  A gyógynövények egy 

részét termesztésbe vonták az évek során, mivel 

megritkultak, védetté váltak. Ilyen például a 

gyapjas gyűszűvirág. De termelik a kamillát is. 

Ennek egy egyiptomi fajtája eljutott 

Magyarországra is. Apróbb, morzsolódó virágai 

vannak. 

 

Tóth Andrea előadást tart az érdeklődőknek.  

Fotó: Varga Orsolya  

 Az előadás végén a résztvevők megkóstolták a 

nyugtató teakeveréket, amely sokak tetszését 

elnyerte. Remélem, a jövőben is hasonló 

érdeklődés kíséri a könyvtár rendezvényeit.   


