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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 


