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Tovább pörög a  KSZR! 

Fábián Ildikó 

A mozgalmas első félév és a nyári tábor után sem 

sokat pihenhettünk, mert futó projektjeink folya-

matos kihívások elé állítottak bennünket. Több 

könyvtár is megújult (Annavölgy, Kecskéd, Má-

riahalom, Neszmély, Tarján) vagy tágasabb, új 

épületbe költözött (Kömlőd, Úny) a települési ön-

kormányzatoknak köszönhetően, amelyek beren-

dezése és eszközellátása nagy feladat volt a szá-

munkra.  

A könyvtárak állományát is fel kellett dolgoz-

nunk, hogy az átadást követően a gépi kölcsönzés 

is megindulhasson a településeken. Ebben a mun-

kában nagy segítségünkre voltak a feldolgozó 

kollégák is, akiknek nagyon hálásak vagyunk 

ezért. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán Bajna és 

Pilismarót 2017-ben, Vértesszőlős pedig 2018-

ban nyert támogatást, így ez a három könyvtár is 

egy nagyobb, teljesen felújított épületben folytat-

hatja hamarosan tevékenységét. Ha anyagilag vi-

szonylag kis mértékben is nyújthatunk csak támo-

gatást, szakmailag mindenképpen segítünk a köl-

tözéssel járó feladatokban. 

A rövid nyári pihenőket követően pedig egyik 

percről a másikra már itt is volt az október és a 

Könyvtári Hét. Komárom-Esztergom megyében a 

településeken a 2018. október 1-7. közötti idő-

szakban 71 programot rendeztek a kollégák, ame-

lyeken több, mint 1.600 fő vett részt. 

Remélem nem hagytam ki senkit a felsorolásból. 

Település-

név 
Program 

Aka Dvorák & Patka Színház: Murphy 

törvényei 

Annavölgy Szegedi Látványszínház: Alakváltás 

élettana és gyakorlata - interaktív 

előadás 

Ászár Dr. Török Mária: Kapcsolataink és 

az érzelmi intelligencia 

Ászár Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodála-

tos állatok 

Baj V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű 

Bajna V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű 

Bajna Könyvtári kreatív - népi kézműves 

foglalkozás 

Bajna Mancsok és Tappancsok: Állati Jó 

Bemutató 

Bajna Kerekítő foglalkozás Renner And-

reával 

Bajót Varga Gábor: Örökség és emléke-

zet 

Bakonybánk Könyvtári kreatívok - kézműveske-

dés 

Bakony-

szombathely 

Örökség és emlékezet: helyisme-

reti túra 

Bársonyos Óvodás gyermekek megismerte-

tése a könyvtárral és aszfaltrajz-

verseny 

Csatka Kovács Tibor: "Nyomolvasó nyo-
mozó" 
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Csatka Kovácsné Sándor Éva: Múltidéző 
filmek Csatka életéből 

Csém Telegdi Ágnes: "Madarak, évsza-

kok, ünnepek" 

Csép Dr. Török Mária: Család-gyermek-

egészség 

Csolnok Óperenciás Bábszínház: Misi Mó-

kus kalandjai 

Dad Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnes-
sel  

Dad Szerencsi Edina: Posztószínház 

Dág Csak kreatívan: Meseország köze-

pén - mesekönyv készítése saját 

kezűleg 

Dunaszent-

miklós 

Könyves Vasárnap - Őszi dekorá-

ciók készítése 

Dunaszent-

miklós 

Szegedi Látványszínház: Alakváltás 

élettana és gyakorlata - interaktív 

előadás 

Dunaszent-

miklós 

Nagy Ádám: Médiamanipuláció 

Epöl Könyvtári kreatívok: Doboz könyv-

tár - kézműves foglalkozás 

Héreg Dr. Czinege László: Hogyan le-

gyünk egészségesek? 

Héreg Családbarát könyvtár - könyvtári 

polc kialakítása az óvodában 

Héreg Olvasó-sokk vetélkedő 

Kecskéd Mobilmentes délután! - társasjá-

ték délután az család minden tag-

jának 

Kecskéd Kreatív foglalkozások (régi köny-

vek lapjaiból alkotunk mindenféle 

szép és hasznos tárgyat) 

Kecskéd Készítsd el Te a könyvjelzőnket! - 

kreatív alkotópályázat 

Kecskéd Vers és mesemondó verseny az ál-

latok világnapja alkalmából 

Kerékteleki Kézműves foglalkozás a természet 

őszi ajándékaiból 

Kesztölc Miamanó Színház: Minimanó Ma-

nóföldén 

Kesztölc Kire ütött ez a gyerek? - játékos 

foglalkozás a családról gyerekek-

nek 

Kesztölc Segítség, tűz van! - interaktív óra 

iskolásoknak 

Kesztölc Oroszlány a könyvtárban – mese-

olvasás és kézműveskedés 

Kesztölc Nyomkeresés a könyvtárban - 

könyvtári vetélkedő gyerekeknek 

Kesztölc Mesél a könyvtár - papírszínház és 

diafilmek a könyvtárban 

Kisigmánd Dr. Török Mária: Család-gyermek-

egészség 

Kömlőd Könyvtári kreatívok - Alkossunk 

közösen 

Leányvár Természettel való ismerkedés, nö-

vényhatározás, fotózás 

Mocsa Szilassi Andrea: Áldás és átok - az 

okostelefon előnyei és kockázatai 

Mocsa Bogárháton: Muslinca Ica mustot 

készít 

Nagysáp Dr. Török Mária: Család – gyerek – 

egészség 

Nagysáp Könyvtári óra óvodásoknak 

Pilismarót Mancsok és tappancsok állatbe-

mutató: Az alkalmazkodás meste-

rei  

Pilismarót Papírszínház: Fenyőlegenda 

Pilismarót Papírszínház: Lássuk a medvét! 

Sárisáp Stefán Helga: Ízek, imák, India - 

Kalandozás az indiai konyhakultú-

rában 



Süttő Ribizli bohóc (2 előadás) 

Szákszend Táncház 

Szomód Kölyökolvasó játék 

Szomor Mancsok és tappancsok 

Szomor Dr. Török Mária: Család-gyermek-

egészség 

Tardos Mesedélután kézműves foglalko-

zással  

Tarján Czinege László: Hogyan legyünk 

egészségesek?  

Tarján Telegdi Ágnes: "Ó, azok a csodála-

tos állatok!" 

Tárkány Könyvtári kreatívok - kiállítás 

Tárkány Én falum ismertető - helyismereti 

séta 

Tokod Semes-Bogya Eszter: A Nem, a Hit 

és a Szeretet 

Tokod Bajnai Zöld Tündérek: Öko-óra  

Tokodaltáró Itt van az ősz! – könyvtári kreatí-

vok 

Tokodaltáró Vigyázz, kész, rajt! – könyvári ve-

télkedő 

Tokodaltáró A kocka el van vetve! – könyves 

vasárnap, játékforrások 

Úny Könyvtári kreatívok 

Várgesztes Örökség és emlékezet 

Vértessomló A könyvtár fája - Faültetés 

Vértessomló "Családom és a könyvek" - rajzpá-
lyázat kisiskolásoknak és óvódá-
soknak 

Vértessomló Készítsd el a könyvtárunk logóját! 
- ötletpályázat felső tagozatosok-
nak 

Vértestolna Örökség és emlékezet: Faluséta, 

projektnap a tájházban 

Az Országos Könyvtári Napok elmúltával sem pi-

henhetünk, hiszen itt az ideje megrendelni 2019. 

évre a folyóiratokat, valamint a közbeszerzési el-

járás (és az ehhez kapcsolódó lehetséges beszál-

lító-váltás) miatt elmaradt szeptemberi könyvren-

delés pótlása is vár még ránk. A helyzetünket az 

sem könnyíti meg, hogy Balogh Anett kolléga-

nőnk elkezdte Győrben a segédkönyvtáros tanfo-

lyamot, így elég sokat fogjuk nélkülözni az elkö-

vetkező néhány hónapban. 

 

Bajót, Varga Gábor előadása.  

Fotó: Malagurszkiné Szabó Éva 

 

Dunaszentmiklós, Nagy Ádám előadása.  

Fotó: Emmer Edina 

Ami pedig jövőbeni terveinket illeti: Nász János 

kollégámmal megkezdtük az előkészületeit egy 

2019-ben megjelenő szakácskönyv összeállításá-

nak, mely a Komárom-Esztergom megyei telepü-

lések nemzetiségi és egyéb, speciálisan helyi éte-

leinek receptjeit tartalmazza majd. A gyűjtésben 

nagymértékben számítunk a kistelepülési könyv-

tárosok segítségére is. 



 

Herkules, a legyőzhetetlen 

Kristófné Szabó Szerafina 

Az istenek leszálltak az Olümposzról. Hozzánk! 

Pontosabban a naszályi művelődési házba, a he-

lyi iskola felsőseinek legnagyobb örömére. Ze-

usz, Hádész, Atlasz és barátaik –  a görög mito-

lógia megannyi ismerős alakja, és maga a thébai 

hős, Herkules! Ő is úgy döntött, hogy ezen a 

szép, verőfényes októberi délelőttön felhagy a 

vadkannal, oroszlánnal, és inkább csalafintasá-

gon töri a fejét, hogy Hádész aljas terveit meghi-

úsítsa. Természetesen nem kell „véresen” ko-

moly akciókra számítanunk, hiszen ha elárulom, 

hogy Herkules (vagy akinek jobban tetszik 

Heraklész) alakját Bor Viktor idézte meg a szín-

padon, és a mitológiai hősök jelmezét a SZÖSZ 

(Szabad Ötletek Színháza) színészei öltötték ma-

gukra, már tudhatjuk, hogy szórakoztató, kacag-

tató ugyanakkor néha komoly, elgondolkodtató 

és tanulságoktól sem mentes időtöltés vár ránk.  

 

A Szabad Ötletek Társulata a színpadon.  

Fotók: Kristófné Szabó Szerafina 

„Herkules, az Isteni erővel megáldott hős minden 

erejét latba veti, hogy megvédje a jókat és meghi-

úsítsa az alvilág urának, Hádésznek a mesterke-

déseit. Ebben segíti őt Filoktétész a tanítómestere 

és szerelme (1 a 30-ból!) Megara, akiknek olda-

lán sok mulatságos kalandon keresztül törnek 

borsot Hádész orra alá.” – így szól a honlapon 

található ajánló. Közben énekelnek, táncolnak, hi-

szen: „Az előadás látványos díszletben, jelmezben 

és sok zenével kerül bemutatásra” – kecsegtetett 

tovább a SZÖSZ, így egy percig sem haboztam a 

meghívással. Jó döntés volt.  

 

Egy rendkívül jó hangulatú másfél órát töltöttünk 

együtt a színházteremben, a kissé beszédhibás, 

csetlő-botló Hádész, az esendő Zeusz, a hős Her-

kules, az ókori mértékkel nézve is nagyon szem-

revaló, daloló, táncra perdülő nimfák, oroszlánok, 

istenek, mitológiai „ismerősök” társaságában. A 

kulcsszó: Bor Viktor. Kitalálta, írta, rendezte, 

színpadra állította, a jelmezeket tervezte, a díszle-

teket kigondolta, összeszögelte, továbbá zenét 

szerzett, próbált, cipekedett, tanácsokat adott, s 

magára öltötte a pösze Hádész köntösét. Szinte 

nem is lehet felsorolni, hogy a produkció motor-

jaként mennyi feladatot vállalt magára a siker ér-

dekében, amely az előadás végén a vastapsban 

nyert igazolást. A gyerekek őszintén nevettek, 

nem kellett fegyelmezni őket, rászólni senkire! S 

ha némi új ismeretet is kaptak, vagy helyükre ke-

rültek a már ismertek – már nem szerveztünk hi-

ába! Ajánlom szíves figyelmébe az előadást 

mindazoknak, akik egy pergő, jó hangulatú elő-

adást szeretnének látni. Ne keressenek tovább, 

mert megtalálták, a SZÖSZ legújabb produkciója 

ilyen. 


