
 

 

 

 

 

 

Programok Fejér megye 

Könyvtári, Információs és Közösségi Helyein 
 

2016. 10.03. hétfő 

Bakonycsernye, Felcsút, Füle, Gyúró, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya, 

Lovasberény, Sárkeresztes 

 

8.00 

Füle: Utazás a mesék birodalmába - rendhagyó irodalomóra 

Iszkaszentgyörgy: A Csellengők hídja – beszélgetés Incze Zsuzsával, a Csellengők című 

eltűnt gyerekekről és felnőttekről szóló televíziós műsor alapító producerével 

Isztimér: Vigyázz! Veszélyes kütyük! - elektronikai hulladékgyűjtés 

 

9.00 

Bakonycsernye: A gonosz hét napja - író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

Gyúró: Napozz és lapozz! - Indián nyár a könyvtár kertjében 

Iszkaszentgyörgy: A Csellengők hídja - beszélgetés Incze Zsuzsával, a Csellengők című 

eltűnt gyerekekről és felnőttekről szóló televíziós műsor alapító producerével 

 

10.00 

Hantos: Az embernek úgy kell a mese, mint az édes álom - mese vetítése, mesekönyvek 

bemutatása 

 

10.45 

Kincsesbánya: Egy óra az íróval – beszélgetés Nógrádi Gáborral 
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12.30 

Iszkaszentgyörgy: A mesék birodalmában - író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

 

14.00 

Felcsút: Bicskei Kémjátszma - író-olvasó találkozó Müllner Nikolett írónővel 

Kincsesbánya: A Csellengők hídja - beszélgetés Incze Zsuzsával, a Csellengők című 

eltűnt gyerekekről és felnőttekről szóló televíziós műsor alapító producerével. 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - gyűjtsünk szelektíven!; könyvbörze; ökotesztek 

 

16.00 

Sárkeresztes: A Csellengők hídja - beszélgetés Incze Zsuzsával, a Csellengők című eltűnt 

gyerekekről és felnőttekről szóló televíziós műsor alapító producerével 

 

18.00 

Sárkeresztes: Csuhéból, szalmából, gyékényből- Sáfrány Jánosné csuhé-, szalmatárgy és 

gyékénykészítő kiállítása 

 

 

2016. 10.04. kedd 

Alap, Alcsútdoboz, Baracs, Besnyő, Csákberény, Csókakő, Felcsút, Füle, Gánt, 

Gyúró, Igar, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kincsesbánya, Lovasberény, Pusztavám, 

Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentmihály, Soponya, Sukoró, Szár, 

Székesfehérvár, Tabajd, Úrhida, Vál, Vértesboglár 

 

8.00 

Székesfehérvár VMK Központi Könyvtár: Könyvtári Nagy Befutó – közös futás Lajkó 

Csaba maratoni futóval 

 

9.00 

Csákberény: Hogyan neveljünk? – író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

Gánt: Lipem, lopom a szőlőt - közös must készítése, kóstolás, vetélkedők  

Gyúró: Napozz és lapozz! - indián nyár a könyvtár kertjében 

Jenő: Ovikönyvtár - ovisok a könyvtárban 
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Soponya: Vendég vagy a természetben, viselkedj!- természetismereti játékok, vetélkedők, 

totók 

 

9.15 

Sárszentmihály: Könyvtári Nagy Befutó – közös futás Lajkó Csaba maratoni futóval 

 

10.00 

Baracs: A szelektív hulladékgyűjtés fontossága – beszélgetés a témáról 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - könyvajánlóval egybekötött ételkóstolás, beszélgetés az 

egészséges életmódról 

Pusztavám: Gondolkodj és cselekedj öko-szemmel! - előadás és játék Ujjné Kordkovics 

Judittal a fenntarthatóbb életmódról 

Sukoró: Beszélgetés Kuka Manóval - Figyelemfelhívó beszélgetés a szelektív 

hulladékgyűjtésre  

Vértesboglár: Madártárlat - Fáczányi Zsombor bemutatja a Vértesbogláron élő madarakat 

 

10.30 

Szár: Vízi-csodák az állatok világnapján - ismerkedés a könyvtárral, rajzfilmvetítés 

 

10.45 

Felcsút: Az álmok majdnem mindig megvalósulnak - Író-olvasó találkozó Nógrádi 

Gáborral 

 

11.00 

Sárkeresztúr: Erdő szélén áll a bál - játékos foglalkozás az állatok világnapján 

 

11.10 

Jenő: Könyvtári Nagy Befutó – közös futás Lajkó Csaba maratoni futóval 

 

12.00 

Alcsútdoboz: PetePite - Az apu én vagyok - író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 
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12.30 

Füle: Könyvtári Nagy Befutó – közös futás Lajkó Csaba maratoni futóval 

 

13.30 

Vál: A bölcs gyerek könyve – író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

 

14.00 

Alap: Fedezzük fel idős korban is a könyveket! - mit olvassunk nyugdíjasként? 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - gyűjtsünk szelektíven!; könyvbörze; ökotesztek 

Sárkeszi: Tiszta környezet: tiszta levegő - szelektív hulladékgyűjtés 

 

14.30 

Besnyő: Kupak Marci és Zöldike a könyvtárban - újrahasznosítás a könyvtárban 

16.00 

Úrhida: Ismerkedjünk a természettel! - természetismereti vetélkedők, játékok, ismerkedés 

a könyvtárban található természet témájú könyvekkel 

 

16.30 

Vál: Ökobaba és Ökoanyu a Mesetárban - történetmesélés és kézműveskedés 

újrahasznosítható anyagokkal 

 

17.00 

Csókakő: Öko-mosás, takarítás: tippözön - öko mosószerek és tisztítószerek házi 

elkészítése, öko-könyvespolc kialakítása, beszélgetés a témáról 

Igar: Zöld gondolkodás - természetismereti, ökológiával kapcsolatos játékok, vetélkedők 

Iszkaszentgyörgy: Éljünk egészségesen! - Király József előadása a gyógyító algákról 

Kincsesbánya: Halálommal is szolgálni fogok - emlékezés 1849. október 6-ra 

Tabajd: Ügyeskedj a könyvtárban! - kézműves foglalkozás a könyvtárban 
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2016.10.05. szerda 

Beloiannisz, Besnyő, Cece, Daruszentmiklós, Füle, Gyúró, Hantos, 

Iszkaszentgyörgy, Kisapostag, Lajoskomárom, Lovasberény, Magyaralmás, 

Mány, Pusztavám, Ráckeresztúr, Söréd, Szabadegyháza, Szár, Tabajd, 

Vértesboglár 

 

9.00 

Cece: Az író én vagyok - író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral  

Gyúró: Napozz és lapozz! - indián nyár a könyvtár kertjében  

Söréd: Kedvenc mesém - rajzpályázat hirdetése gyerekeknek 

 

10.00 

Gyúró: Mesébe ringató - mesedélelőtt piciknek 

Mány: Olvassunk egymásnak! - rendhagyó irodalomóra a könyvtárban 3. osztályos 

tanulók részére  

Pusztavám: Barátaink az állatok - beszélgetés, meseolvasás, zenehallgatás 

Szár: Vidám emlékezés - ismerkedés a könyvtárral; beszélgetés; előadás Fazekas Mihály 

munkásságáról; a Lúdas Matyi című rajzfilm vetítése 

Tabajd: Mesebirodalom - meseolvasás általános iskolás gyerekeknek  

Vértesboglár: Állatmesék a könyvtárban - Nágl Jánosné mesemondó előadása 

 

11.00 

Szabadegyháza: PetePite és társai – író- olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

 

12.00 

Ráckeresztúr: Válassz könyvet! - könyvbörzével egybekötött könyvtárbemutató 

 

 

13.00 

Hantos: Kvízjáték, olvasóverseny - a könyvtárral kapcsolatos kvízek, kérdések; 

olvasóverseny 1-6. osztályban  

Lajoskomárom: Hogyan neveljünk? - író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 
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14.00 

Beloiannisz: Kalandos történetek - diafilmvetítés 

Daruszentmiklós: Már nagyon korán el kell kezdeni…  - olvasásnépszerűsítő program az 

egészségmegőrzésről és betegségmegelőzésről Nagy Veronika védőnővel  

Lovasberény: Legyünk zöldek! - gyűjtsünk szelektíven!; könyvbörze; ökotesztek 

Magyaralmás: Játsszunk együtt! - készségfejlesztő játékok gyerekeknek  

Mány: Olvassunk egymásnak! - rendhagyó irodalomóra a könyvtárban 4. osztályos 

tanulók részére 

 

15.00 

Besnyő: Gyere, mesélek Neked! - Budai Hanna 4. osztályos tanuló mesél társainak 

Füle: Elsősegélynyújtás - előadás az otthoni elsősegélynyújtásról óvodásoknak, 

iskolásoknak, szülőknek. 

Kisapostag: Mese, mese, mátka - meseolvasás és beszélgetés 

Szár: Öko-polcok - tematikus könyvajánló 

 

18.00 

Iszkaszentgyörgy: Nótaklub - Ha szeretsz nótázni, itt a helyed! 

 

 

2016.10.06. csütörtök 

Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Csabdi, Gyúró, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Lovasberény, 

Magyaralmás, Pákozd, Ráckeresztúr, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárkeszi, 

Sárszentágota, Soponya, Sukoró, Szár, Tabajd 

 

9.00 

Gyúró: Napozz és lapozz! - indián nyár a könyvtár kertjében 

 

10.00 

Iszkaszentgyörgy: Emlékezzünk az aradi vértanúkra - gyerekek ünnepi műsora 

Sáregres: Régen volt, most is megvan és mindig is lesz - Tiriger Mária polgármester 

bemutatja a település legfontosabb értékeit 

Sukoró: Sukoró régi arca - beszélgetés Hartalné Törzsök Tímeával, a Sukorói 

Hagyományőrző Egyesület tagjával az őszi hagyományokról 
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Szár: Baba-nóta - énekek, mondókák kicsiknek 

 

11.00 

Beloiannisz: Ne feledd októbernek hatodikát! 

 

13.00 

Csabdi: Bújócska a könyvtárban - beszélgetés, játszó- és alkotóház az újrahasznosításról a 

KACS Műhely munkatársával, Elek Ágnessel 

14.00 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - gyűjtsünk szelektíven!; könyvbörze; ökotesztek 

Magyaralmás: Játsszunk együtt! - készségfejlesztő játékok gyerekeknek 

Ráckeresztúr: Emlékezzünk október hőseire! - ismeretterjesztő totó az aradi vértanúkról 

és az 1956-os forradalomról  

Sárkeszi: Együtt emlékezünk Október 6-ra és Október 23-ra 

15.00 

Besnyő: Amikor én még kislány voltam… - nagymamáink mesélnek gyermekkorukról 

Soponya: Értéktárunk - a település értékeinek rövid ismertetése 

 

16.00 

Sárszentágota: Gobelin kiállítás - kiállítás helyi alkotók műveiből 

 

17.00 

Pákozd: Pákozd értékei - helyi értékek népszerűsítése a településen élők 

közreműködésével/bevonásával 

Sárkeresztes: Feketén - fehéren: kiállítás Marton Ágota és Dénes János fotóiból 

 

17.30 

Tabajd: Emlékezzünk október 6-ra! - Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

 

18.00 

Baracs: Arad, ami örökké a szívünkben marad - Becze Gábor történelemtanár tart 

előadást az aradi vértanúkról 

Hantos: Verseljünk, játsszunk! 
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Szár: Vizeink élete - tabló, térkép és könyvkiállítás Viczián Ede munkásságáról eredeti 

dokumentumokból 

 

 

2016.10.07. péntek 

Baracs, Bodajk, Felcsút, Gyúró, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Jenő, 

Kincsesbánya, Kisapostag, Lovasberény, Nagykarácsony, Pákozd, 

Sárszentmihály, Söréd, Szár, Vértesboglár 

 

9.00 

Gyúró: Napozz és lapozz! - indián nyár a könyvtár kertjében 

Jenő: PetePite - író olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

 

10.00 

Söréd: Hűvös arany szél lobog, leülnek a vándorok – óvodások ismerkedése a könyvtárral 

 

10.30 

Sárszentmihály: Légy jó testvér - író olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 

 

11.00 

Kincsesbánya: A könyvtárunkban ülve akár a világ összes sarkába eljuthatunk - könyvtári 

óra 

 

14.00 

Bodajk: Dinoszaurusz tojások és csontvázak a Bakonyból - beszélgetés Ősi Attilával 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - gyűjtsünk szelektíven!; könyvbörze; ökotesztek 

 

16.00 

Iszkaszentgyörgy: Könyvbörze  

Vértesboglár: Gyöngyékszerek, gyöngyállatkák - kiállítás, valamint bemutató Haluska 

Istvánnéval 
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17.00 

Baracs: Öleljük át a könyvtárat! 

Felcsút: Öleljük át a könyvtárat! 

Gyúró: Öleljük át a könyvtárat! 

Kisapostag: Könyv cserebere - beszélgetés kedvenc írókról, költőkről és műveikről 

Nagykarácsony: Öleljük át a könyvtárat! 

Söréd: Öleljük át a könyvtárat! 

Szár: Nemzeti évfordulók - tabló és könyvkiállítás 

 

17.30 

Baracs: Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad: kiállítás Bebesi Mercédesz 

keramikus munkáiból 

 

18.00 

Hantos: Táncház minden korosztálynak - mulatozás, táncház, éneklés 

Nagykarácsony: Legjobb éjszaka a könyvtárban - könyvek éjszakai élete 

Pákozd: Kávé és krémes - író-olvasó találkozó Velencei Ritával 

 

 

2016.10.08. szombat 

Baracs, Besnyő, Isztimér, Mány, Nagykarácsony, Sárkeszi, Soponya, 

Szabadhídvég, Vajta 

 

8.00 

Vajta: A természet varázsa - miért érdemes vigyáznunk természeti környezetünkre? 

 

9.00 

Baracs: Ki a könyvtárból! - szüreti felvonulás alkalmából papírdíszek készítése 

Besnyő: Őszköszöntő séta - séta Besnyőn, közben falevelek, őszi termések gyűjtése 

illusztráció készítéséhez 

Soponya: A mozgás energiát ad - ismerd meg településed! 

 

10.00 

Mány: Csipesz műhely - egyedi könyvtári jegyzetfüzet készítése kisiskolásokkal 

kézműves foglalkozás keretében 
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14.00 

Szabadhídvég: Ismerkedjünk a falunkkal! - séta Szabadhídvégen, emlékhelyek látogatása, 

kvíz kitöltése 

 

15.00 

Isztimér: Őszköszöntő családi délután - tök jó délután a Tökfesztiválon 

Nagykarácsony: Elvarázsolt könyvek - szabadtéri könyves nyomkereső játék kerékpárral 

 

16.00 

Sárkeszi: Mozdulj meg! - falufutás 

 

 

2015. 10.09. vasárnap 

Alap, Iszkaszentgyörgy, Lovasberény, Pátka, Szár, Vajta, Vál, Vértesboglár 

 

10.00 

Pátka: Az ősz és a hozzá kapcsolódó népszokások, irodalmi alkotások - a helyi 

néptánccsoport bemutatkozása; családoknak játékos vetélkedő; kézműves foglalkozás az 

ősz témaköréből merítve 

Vértesboglár: Kölyök-könyvtár - ismerkedés a könyvtárral 

 

14.00 

Alap: Ki olvas több könyvet? 

Iszkaszentgyörgy: Vasárnapi meglepi a könyvtárban - gyerekekkel a könyvtárban  

Szár: Zenés Könyvtárnyitó - könyvtár és szolgáltatásainak bemutatása, beszélgetés 

15.00 

Lovasberény: Legyünk zöldek! - kézműveskedés újrahasznosítható anyagokból  

Szár: Múlt és jelen - Idősek napja 

 

17.00 

Vál: Testvérháborúk, vagy a Haza védelme? 

 

18.00 

Szár: Ép testben épp csak élek!? - ismerkedés a Vinyasa Flow jógával 

Vajta: Örüljünk együtt! – az előző napon öko-kiránduláson részt vett könyvtári tagok 

élménybeszámolója fényképekkel, videóval 
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

A programokon való részvétel ingyenes. 

 

 

 

 

 

Jó szórakozást 

és tartalmas időtöltést kívánunk! 
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