K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R

A VESZPRÉM MEGYEI
KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS

MUNKATERVE
2021

Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém, 2021

Veszprém megye

KSZR munkaterv 2021

MUNKATERV AZ EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR
(202 TELEPÜLÉS TEKINTETÉBEN)
KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN
VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

2021.

AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 8200 VESZPRÉM, KOMAKÚT TÉR 3.
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. BARANYAI TAMÁS IGAZGATÓ

Veszprém megye

KSZR munkaterv 2021

Tartalom1
1. Helyzetkép ...................................................................................................................... 3
1.1. Veszprém megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban ...................................... 3
1.2. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve ......................... 5
2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások ............................................................. 7
2.1. Állománymenedzsment ..................................................................................................................... 7
2.1.1. Gyűjteményfejlesztés ................................................................................................................... 7
2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása......................................................................... 8
2.2. Dokumentumszolgáltatás.................................................................................................................. 9
2.3. Információs szolgáltatás .................................................................................................................... 9
2.4. Közösségi szolgáltatások ................................................................................................................. 10
2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal
élők számára ...................................................................................................................................... 30
2.6. Szakmai képzés, továbbképzés ....................................................................................................... 30
2.7. Eszközbeszerzés ............................................................................................................................... 31
2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás ............ 33
3. Szolgáltató könyvtár ...................................................................................................... 33
4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása ........................... 34

1

A tartalomjegyzék a dokumentum szöveges részének véglegesítése után frissítendő! A fejléc szöveges részét se
felejtsétek el frissíteni, s ezt a lábjegyzetet törölni. 

2

Veszprém megye

KSZR munkaterv 2021

1. Helyzetkép
1.1. Veszprém megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott széles
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést,
helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.

Könyvtárak

Könyvtárellátá megyei könyvtár KSZR
si Szolgáltató szolgáltató helyeinek száma
helyek összesen
0 - 500 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal
ellátott település
megyei könyvtár KSZR
szolgáltató helyeinek száma
összesen
501 - 1000 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal
ellátott település
megyei könyvtár KSZR
szolgáltató helyeinek száma
összesen
1001 - 1500 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal
ellátott település
megyei könyvtár KSZR
szolgáltató helyeinek száma
összesen
1501 - 5000 lakosú településen
Összesen
Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi
önkormányzattal kötött megállapodás alapján
A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári
feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek
száma
ebből megkötött
megállapodások száma
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Könyvtárak
száma (db)
2020

Könyvtárak
száma (db)
2021

Lakosságszám
összesen
2020

100

100

27374

0

0

0

60

60

41690

0

0

0

21

21

25234

0

0

0

21

21

46649

202

202

140947

8

8

9656

8

8

9656
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Tekintettel arra, hogy a 2020-ban berobbant COVID-19 koronavírus-fertőzés okozta járvány
miatt a kulturális élet, és vele együtt a könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek működése a
2021-es esztendőben sem lesz teljesen zavartalan, készülünk arra, hogy az idei év
korlátozásainak idején is optimálisan tudjuk kihasználni lehetőségeinket. Nagy hangsúlyt
fektetünk az online információszolgáltatásra, az online szolgáltatásokra, lehetőség szerint
folytatódna a házhoz szállítás azokon a helyeken, ahol erre a lehetőség adott, és a
rendezvényszervezésnél is igyekszünk a távoli elérhetőségű könyvtári programok
megszervezésére bíztatni a könyvtáros kollégákat.
Ha van a megyei KSZR-ről grafikus ábrázolás (térkép a KSZR településekről a megyei
könyvtári hálózatról), az ide beilleszthető)
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1.2. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználási terve
excel tábla a mellékletben!
Veszprém megye Könyvtárellátási Szolgáltatásának 2021. évi költségvetési támogatásának felhasználási
terve
kiadások
összesen
Személyi jellegű kiadások összesen
15 000 000
9,98
Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli
és munkaidőn túli feladatra
Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és
közreműködőinek megbízási díjai
Személyi juttatások járulékai összesen
Személyi juttatások járulékai
Dologi kiadások összesen
Dokumentumszolgáltatás
Dokumentumbeszerzés összesen
Könyv
Folyóirat, napilap
Nem hagyományos dokumentumok
Könyvtárközi kölcsönzés ‐ egyedi dokumentumokra
vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség,
csomagolás stb.)
Információszolgáltatás
Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO),
honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió,
oktatásban, képzésben résztvevők
információellátásának segítése
Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás
Közösségi szolgáltatás
Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség
elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok
támogatása, ODR‐MOKKA működéséről tájékoztatás
Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár
szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális,
közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások
szervezése
Könyvtárosképzés, továbbképzés
Könyvtári személyzet rendszeres képzése,
továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok
költsége, utazás, csoportos étkezés)
Szolgáltatások szakmai anyagköltsége
Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz,
címkék, filmulux, olvasójegy stb.
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12 000 000
3 000 000
2 625 000

1,75

133 023 080
50 400 000
49 900 000

88,27
33,54
33,21

500 000

0,33

35 000 000

23,29

100 000

0,07

800 000

0,53

42 200 000
7 200 000
500 000

500 000

500 000

1 000 000

34 000 000

100 000

600 000
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Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű‐ és
szakjelzet készlet stb.
Szolgáltatások infokommunikációs költsége
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Adatátviteli célú távközlési díjak

200 000
16 520 000

10,99

1 700 000

1,13

5 000 000

3,33

300 000

0,20

10 000 000

6,66

6 000 000

3,99

100 000
2 820 000

Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja
Szolgáltatások szállítási költsége
Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó‐ és
kenőanyag, biztosítás, szerviz)
Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége
Postaköltség (egyéb postai küldemény)
Szolgáltatások egyéb kiadásai
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés
költsége
Egyéb általános költségek
Irodaszerek, egyéb nyomtatvány
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai
államháztartáson belülre ‐ szolgáltatás vásárlása városi
könyvtártól
Szolgáltatások marketing eszközei
Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok,
programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek
Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak,
számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége
Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek
Szállító jármű vásárlása
Szoftver‐ és adatbázisfejlesztés
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel
egyéb anyag, egyéb szolgáltatás, bérleti díj
Összesen:

13 600 000

1 100 000
100 000
500 000

2 500 000

2 500 000

300 000

10 000 000
5 000 000
1 000 000
6 310 620
6 310 620
150 255 620

2021-re 150 255 620 forint állami költségvetési támogatással terveztünk eredetileg, amely
mindössze 0,26%-kal tér el az előző évi támogatástól. Ennek idén is 11,7%-át terveztük
személyi jellegű kiadásokra és azok járulékaira költeni, 88,3%-át pedig dologi kiadásokra. Ez
az arány szinte teljesen megegyezik az előző évi felosztással. A dologi kiadások összege a
tavaly megvalósult adathoz képest 2,7%-kal lett túltervezve.
Dokumentumszolgáltatásra a tavalyi 32,99% helyett idén egy kicsivel még többet, 33,54%-ot
terveztünk, ami egy kicsit közelebb áll a 2020. évi tényadathoz. Ez összegben azonban csak
700 000 forintos változást jelent. A könyvbeszerzésre a tavalyihoz azonos összeget, a
folyóiratok, napilapok beszerzésére is 10%-kal többet terveztünk, mint az elmúlt évben, mert
a pandémia jelentősen megnehezítette a nyomdák és kiadók helyzetét, amely a
6

4,20

Veszprém megye

KSZR munkaterv 2021

dokumentumtípus drágulásához vezetett. A tervezett 7,2 millió forint valamivel kevesebb,
mint amennyit 2020-ban ténylegesen költöttünk napilapok és folyóiratok beszerzésére. A nem
hagyományos dokumentumok beszerzésére ugyanakkor összeget szántunk idén is, mint a
tavalyi tervben. Közösségi szolgáltatásainkat, és azon belül is az olvasásfejlesztő,
ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programjainkat, kulturális, közösségi
rendezvényeinket és egyéb programjainkat és kiállításainkat a tavalyihoz hasonló mértékben
terveztük annak ellenére, hogy a pandémia 2020-ban meghiúsította a programok egy jelentős
részét. A képzésekre és továbbképzésekre szánt összeg a tervezett költségvetésben szintén
nem változott az előző évhez képest. Valamennyivel többet terveztünk 20210-re az előző
évhez képest a szolgáltatások szakmai anyagköltségére. Míg 2020-ban 150 ezer forint volt
előirányozva szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy
stb. vásárlására, a következő évben ennek négyszeresét terveztük be. A szolgáltatások
infokommunikációs költsége tekintetében az adatátviteli célú távközlési díjak emelkedését
terveztük be az idei költségvetésbe is. A szolgáltatások szállítási költségei esetében szintén a
tavaly tervezett összeggel számoltunk. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére is a tavalyinál
valamennyivel többet terveztünk 2021-re, az akkori 8 millió helyett 10 millió forintot.
Beruházásra és fejlesztési költségekre viszont a 2020-as tervösszeg ¾-ére terveztünk idén.

2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások
2.1. Állománymenedzsment
2.1.1. Gyűjteményfejlesztés
tervezett darabszám
Könyv- és hangoskönyv beszerzés
Folyóirat, heti-, napilap
Nem hagyományos dokumentum (DVD)
Egyéb
Összesen

20940
683
1200

tervezett
értéke Ft-ban
41975000
6210000
270000

22823

48455000

A gyűjteményfejlesztés változatlanul azon az elven alapul, hogy minden egyes település
könyvtári szolgáltató helyén az ott élők igényeinek megfelelő, széles körű
dokumentumállomány álljon rendelkezésre, amely mind esztétikailag kielégítő, mind pedig
alkalmas a kikapcsolódásra, a tartalmas szabadidő-eltöltésre, az önfejlesztésre. E cél elérése
érdekében 2021-ben is igyekszünk kihasználni a lehetőségeinket a dokumentum-beszerzésre
fordítandó forrásokból, a használói igényeket és a gyűjtőköri szabályzat által előírt elveket
összeegyeztetve. A könyvbeszerzést illetően, 2020-hoz hasonlóan a közbeszerzési pályázaton
nyertes Könyvtárellátótól kedvezményes áron érkezik a könyvdokumentumok jelentős része.
Pár hónapot (a közbeszerzési eljárás időszakát) leszámítva a könyvbeszerzés folyamatos
egész évben, így a településeken élők is viszonylag hamar hozzájuthatnak az újdonságokhoz.
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A folyóiratok kapcsán is elsősorban arra törekszünk, hogy ne bulvárt, hanem tartalmasabb
információkat szolgáló magazinokat rendeljünk a könyvtárakba. Továbbra is kiemelt cél,
hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a gyerekirodalom fejlesztésére, amivel a 14 év alatti
olvasók és kölcsönzések számának növelését kívánjuk elérni.

A településen helyben lévő dokumentumok
számának növekedése (csereletét nélkül)

Elektronikus nyilvántartásba vett
dokumentumok (%-ban)

Elektronikus nyilvántartásba vett
dokumentumok számának növekedése (%-ban)

A szolgáltató hely dokumentumállománya
elektronikus katalógusban:
teljes mértékben feltárt (100 %)

A szolgáltató hely dokumentumállományának
növekedése az elektronikus katalógusban: teljes
mértékben feltárt (100 %)

Selejtezendő dokumentumok tervezett
százalékos aránya (becslés %-ban)

Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs, 100
% teljes mértékben megoldott)

Raktári jelzetek megfelelősége tervezett(0 %
nincs, 100 % teljes mértékben megoldott)

Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes
mértékben megoldott)

Vonalkódolás arányának tervezett növekedése
(0 % nincs, 100 % teljes mértékben megoldott)

604089

21140

100

3,4

99,89

99,89

4,01

3,99

94,9

100

99,56

100

209121

8589

100

4,1

99,78

99,78

3,65

3,4

97,03

100

99,12

100

204004

5776

100

2,8

100

100

4,06

3,99

90,01

100

100

100

96442

3224

100

3,3

100

100

4,3

4,3

97

100

100

100

94522

3551

100

5,5

100

100

5,28

5,2

96,42

100

100

100

Selejtezendő dokumentumok százalékos aránya
(becslés %-ban)

A településen helyben lévő dokumentumok
száma (csereletét nélkül)

Település

Lakónépessége

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

1001 - 1500
lakosú
településen

1501 - 5000
lakosú
településen

41690
25234

501 - 1000
lakosú
településen

46649

1-500
lakosú
településen

27374

140947

Összesen

A 2021. évben folytatjuk a kistelepülési könyvtárak gyűjteményeinek gondozását, szeretnénk
befejezni a devecseri térségben 2 szolgáltatóhely tekintetében az elektronikus kölcsönzés
elindítását. El kell kezdeni a bakonyi térség szolgáltatóhelyeinek tervszerű, időszaki
állományellenőrzését. Ajka térségében 3 településen tervezünk állományellenőrzést, amelyet
egybekötünk az elavult és elhasználódott dokumentumok selejtezésével, továbbá egy
községben könyvtáros váltás miatt kerül sor soron kívüli állományellenőrzésre. Pápa
8
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körzetében idén könyvtáros váltás miatt 5 településen tervezzük az állományellenőrzést: Béb,
Dáka, Pápadereske, Gecse és Nagydém településeken.

2.2. Dokumentumszolgáltatás

Tervezett könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban2:
A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött
dokumentumok száma:
eredetiben
elektronikusan
fénymásolatban

1590

Továbbra is rendszeresen nyújtunk tájékoztatást az Országos Dokumentumellátási
Rendszerről a településeken, és változatlanul arra bíztatjuk a települési könyvtárosokat, hogy
lehetőség szerint a megyén belül kérjenek dokumentumokat, pl. a megyei könyvtártól, mint
báziskönyvtártól. A cél továbbra is az, hogy emeljük a szolgáltatás arányát, és optimalizáljuk
a központi ellátást. A települési könyvtári szolgáltató helyek között még mindig jelentős
különbségek vannak az ODR szolgáltatás igénybe vétele szempontjából.
2.3. Információs szolgáltatás

A megyei könyvtár honlapján a KSZR alportálon megtalálhatók az összes Veszprém megyei

KSZR-település könyvtári szolgáltató helyének adatai és elérhetőségei. A multifunkciós
felület az állományokban való keresést is lehetővé teszi, míg a katalógus elérésének
lehetőségét az Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) biztosítja. Az egyes körzetekkel
kapcsolatos könyvtári lehetőségekről, általános, közérdekű, és szakmai adatbázisokról a
szolgáltatásba bevont városi könyvtárak honlapjain is tájékozódhatnak az érdeklődők. A
pályázati lehetőségekkel kapcsolatban változatlanul email-ben történik a tájékoztatás.

2

Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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2.4. Közösségi szolgáltatások

A KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTALÓ RENDSZER
2021. évi KIEMELT PROGRAMAJÁNLÓJA

Könyvtárlátogatás ‐ könyvtári óra csoportoknak
A program keretében lehetőséget biztosítunk óvodás/iskolás/nyugdíjas csoportok látogatására az
Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A könyvtár bemutatásán kívül, a csoportnak lehetősége van
könyvtári tanórán vagy kézműves foglalkozáson is részt venni.

Tanfolyamok
1./ PC‐ fortélyok idősebbeknek ‐ alapszintű számítástechnika tanfolyam:
4 alkalmas (5x45 perc/alkalom) 7 fő részére
Ismerkedés a számítógép felépítésével, ki‐be kapcsolás. Alapvető fájl és mappaműveletek.
Egyszerű szövegszerkesztés, képek mentése, pendrive használat. Keresés az interneten,
elektronikus ügyintézés. Email fiók, Skype, Facebook használata.

2./ „Digitális írástudás” című tanfolyam:
2 alkalmas (5x45 perc/alkalom) 7 fő részére
Digitális kompetencia fejlesztés: hivatalos levelezés,
önéletrajz, Europass, kérvény írása, Powerpoint prezentáció,
elektronikus ügyintézés, Skype és a Facebook kevésbé
ismert funkciói.
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És az élet ment tovább…című
vándorkiállítás
Veszprém megyei hírek az első
világháború végétől a trianoni
békediktátum aláírásáig
(1918‐1920)
A vándorkiállítás 6 db Roll‐up‐on található, így
könnyedén szállítható és installálható a könyvtári
terekbe.

Olvasásnépszerűsítő könyvtári programok
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tapasztalt gyermekkönyvtárosai változatos programok
lebonyolítását kínálják, melyek játékos, kreatív formában segítik megszerettetni a meséket a
gyerekekkel:
‐ ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak, kézműves foglalkozások
‐ mesedélutánok, Kamishibai papírszínház
‐ Könyvtári Hétpróba: mely egy választott mese hét próbán (több állomáson) keresztül történő
feldolgozásán alapul
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JÁTSSZma a könyvtárban!
Családi társasjátékozás minden játékos kedvű kicsinek
és nagynak a könyvtárban.
A program lehetőséget nyújt a helyi könyvtárnak
társasjáték beszerzésre és egy program lebonyolítására,
mely a könyvtáros vezetésével kerül levezetésre (kb. 2
óra).

Robotika foglalkozás
A Blue‐Bot padlórobotok segítségével játékos formában lehet elsajátítani a robotika alapjait. A
csoportos foglalkozás betekintést enged a gyerekeknek a robotika fantasztikus világába.
A programozható eszköz tanórai és tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, motiválja a
problémamegoldó készséget, az algoritmikus gondolkodást és a kreatív gondolkodást.
A foglalkozáson résztvevők maximális száma 12 fő.
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Vetítéssel egybekötött előadások
1./ Nőnek lenni – a 19. század végén és a 20.
század elején
Az asszonynak a konyhában a helye?
Vetített képes előadás – az országos és helyi korabeli sajtó
segítségével
Kik voltak a feminista előfutárok? Hogyan változtatta meg a
magyar nők életét a feminizmus, az első világháború.
Mekkora eltérés volt a falvakban és a városokban. A száz
évvel ezelőtt kiharcolt jogok mennyiben segítették, segítik a
nők, a családok életét? Magyar elsők – nők akik férfi
hivatást választottak maguknak. Tanulhatnak‐e a nők?
Egyáltalán tudnak‐e tanulni, vagy nem képes rá az agyuk és
szervezetük?

2./ A magyar mozi története
Vetített képes előadás érdekességekkel, legek bemutatásával a
magyar film kezdeteitől a második világháború végéig
A magyar filmgyártás kezdetei, a filmkészítések helyszínei, az első film,
a némafilmek sztárjai. A hangosfilmek utat törnek. Az első magyar
hangosfilm, a hangosfilm sztárrendszere, megváltozott filmek.

3./ Régi idők mozija – Magyarok Hollywoodban
Vetített képes előadás
Hogyan segítették, építették fel a magyarok az álomgyárat?
Stúdiórendszerek vezetői, a filmkészítés mesterei. Oscar‐díjas
nagyjaink. Elfeledett magyar filmszínészek.
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Műsoros Programajánló
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
2021

A hét hollókirályfi – lélekfrissítő mesék és dalok
TERESCSIK ESZTER előadása
Az előadás az élőszavas mesélés klasszikus műfaját követi, három magyar népmese prózai
bemutatására épül. A kb. 50 perces előadás célcsoportja elsősorban az 1-4. osztályos kisiskolások.
Az összeállítás színes anyagát hallgatva a gyerekek megtudhatják, mi történik azzal a királlyal, aki nem
értékeli gazdagságát. Megtudhatjuk milyen erő és kitartás kell ahhoz, hogy egy fiatal leány képes
legyen kiszabadítani testvéreit a jéghegy fogságából.
Az előadás azzal a céllal jött létre, hogy a gyermekek lelki szükségleteit és mesehallgatási éhségét
kielégítse. Az előadás egyszerre nyújt vidám perceket ízes humorával, miközben gazdagít az élőszavas
mesélés hallgatásának örömével és a történetekbe rejtett ősi bölcsességekkel értékes pillanatokat
nyújt gyermekek és felnőttek számára egyaránt.

ÁKOM-BÁKOM
Bábcsoport
http://www.babcsoport.hu
Óvodások és alsó tagozatos gyermekek részére, kb. 40-45 perces
bábelőadásokat tartanak. Az előadások paraván háttér előtt, asztalon
játszódnak, kb. 60 cm-es asztali bábokkal. Helyigény: 3x5 m-es szabad tér.

Aktuális előadásaik megtalálhatóak a honlapjukon.

Áprily Géza zenés
gyermekműsora
Évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó vidám, zenés gyermekműsorok,
valamint kérhető előadás a német népzene eredetéről, első írásos emlékeiről, a
jódli történetéről és technikájáról.
A kb. 40-45 perces zenés előadásokon többnyire
saját dalok hangzanak el, valamint nyelvtörők és játékok
az állathangokkal.
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Bakonyi Csillagászati
Egyesület előadásai
I. „Virtuális űrutazás – Ballonnal a csillagokig” című előadás:
60 perces előadással induló programunkon az érdeklődők megismerkedhetnek az Űrbatyu II
küldetésének legizgalmasabb részleteivel, miközben sok érdekességet tudhatnak meg bolygónk
légköréről és a közeli világűrről is. A színesen illusztrált prezentáció után a két darab Oculus Quest 2
VR szemüveggel közönségünk együtt repülhet az Űrbatyuval. Miközben hazánk nyugati része fölött
tesznek „űrsétát”, letekintve megcsodálhatják a Duna ezüstösen kígyózó szalagját vagy a fenséges
Balatont. E speciális szemüvegekkel meghökkentő élmény ezt a különleges, minden irányban rögzített
videót szemlélni, s közben elmerülni az alattunk feltűnő sok apró részletben vagy feltekintve látni az űr
rideg feketeségét. Az Űrbatyu hihetetlen felvételei mellett egy ügyes VR applikáció segítségével
bejárhatjuk a Nemzetközi Űrállomást is.
A programmal az a célunk, hogy sok-sok helyre elvigyük a virtuális űrutazás hazai „instant” élményét,
s századunknak megfelelő technikákkal keltsük fel az emberekben az érdeklődést az űrkutatás és a
csillagászat csodálatos világa iránt!

II. LEGO Marsjáró foglalkozás:
Interaktív LEGO marsjáró foglalkozásunk az országban elsőként enged exkluzív bepillantást a Mars
robotos felderítésébe. A BCSE távirányítható, programozható LEGO marsjáróival a gyerekek saját
maguk tapasztalhatják meg egy 4x3 méteres marsi terepasztalon ezeknek a szerkezeteknek az
irányítását és működését. Eközben a programozás és az űrkutatás legújabb eredményeiről is első
kézből értesülhetnek. A három Mars-jármű más-más szerkezeti összetételének köszönhetően játékos
formában tárja fel eme tudományterület minden izgalmas részletét.
A Clarke2001 rover manipulátorkarjával a kőzetminta tárolók mozgatását prezentáljuk. A Clarke2010
rover wifi kamerája segítségével a résztvevők egy tablet kijelzőjén követhetik nyomon, amit a vizuális
felderítő robot érzékel, s ez alapján irányíthatják azt. A Pathfinder speciális felfüggesztéssel épített
járművünk pedig a modern, Marson működő roverek terepjáró tulajdonságait mutatja be a
foglalkozáshoz felállított nagy terepasztalon. A program hossza igény szerint választható.
Foglalkozásunkat 7 éves kortól ajánljuk!

III. Interaktív vetítéssel egybekötött előadások:
- „Az égi kövek rejtélyes világa”: interaktív meteorit
bemutató
Ajánlott korosztály: minden korosztály
Program hossza: 1-1,5 óra
- „Séta a naprendszerben”: virtuális űrutazás
Ajánlott korosztály: óvodás, általános iskolás korosztály
Program hossza: 1 óra
- „A Csillagok háborúja és a csillagászat világa”:
Star Wars univerzum
Ajánlott korosztály: nem csak Star Wars rajongóknak
Program hossza: 1-1,5 óra
- „A vörös bolygó titkai”: ismeretterjesztő előadás a Marsról.
Ajánlott korosztály: iskolás kortól
Program hossza: 1-1,5 óra
Esti távcsöves bemutató bármely előadáshoz kérhető!
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Csengő-bongó Zenebölcsi/Zeneovi
Forsthoffer Judit fejlesztő foglalkozásai
- Csengő-bongó Zenebölcsi: foglalkozás 10 hónapos – 3 éves korú
gyermekek részére: (kb. 35-40 perc)
Zeneterápiás elemekre épülő fejlesztő foglalkozás, ahol a szülők is
megismerkedhetnek azzal az egyedülálló módszerrel, amit otthon is
tudnak alkalmazni. A foglalkozás során hangszerekkel kísérve
énekelnek, mondókáznak. Maximum létszám: 14 kisgyermek + szülők
- Csengő-bongó Zeneovi: foglalkozás óvodás korú gyermekek
részére (kb. 40-45 perc)
Zeneterápiás elemekre épülő fejlesztő foglalkozás, ahol a memória,
figyelem, koncentráció, a nagy-és finommotorikai mozgások
fejlesztésén keresztül megismerkedhetünk a különböző hangszerekkel is. Maximum létszám: 15
kisgyermek

Csukárdi Sándor
színész, író előadásai
Felnőtteknek és gyermeknek szóló változatos előadások:
Felnőtt közönség részére ajánlott előadások:

- A lajstrom című vásári komédia (kb. 30 perc)
A komédia a házasok elé állít görbe tükröt, melybe
belekukkantva megláthatjuk, hogy ki viselje a házban
a nadrágot. A fergeteges belháborúba a házaspár mellett, az
anyós is beleszól.

‐ Móricz Zsigmond: A dinnyék című vásári komédia (kb. 30 perc)
Mély gondolatok nyugtalanítják a két dinnyecsőszt. Vajon a szép, vagy a csúf asszony a jó választás a
férfiembereknek. Azért, hogy a kérdést eldöntsék, próbára is teszik asszonyaikat egy különös
éjszakán.
‐ W.Shakespeare: Pyramus és Thisbe című reneszánsz komédia (kb. 30 perc)
A Szentivánéji álom mesteremberek jelenetéből kiragadott részlet a színész esendőségéről. A jelenet
túlmutat egy jó komédiázáson, mert a nézőnek azt is sejteti, hogy mi folyhat a kulisszák mögött egy‐
egy előadás alkalmával.
‐ Petőfi Sándor: „Gondűző borocska mellett…” című bordaloló színpadi játék
Petőfi borverseiből szerkesztett előadás méltán lett a közönség egyik kedvence. Egy züllött
kiskocsmába, a költő csapongó gondolataival szállunk fel egy érzelmi hullámvasútra, s elmélkedünk
életről, elmúlásról.
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‐ Rejtő Jenő: A biztosíték című fergeteges bohózat (kb. 40 perc)
Félreértéseken lapuló színpadi játék, melyhez garantált a kacagás a nevetés. Dr. Mügei kettős életet
él, és titokban, önmagát grófnak kiadva csábítja el Elzát, aki teherbe esik, és követelőzni kezd. A
bonyodalom ott kezdődik, hogy a családi perpatvar közepébe megérkezik Grósz, az ügynök.
‐ Karinthy – Örkény: Beszélgetésminták című klasszikus kávéházi kabaré
Az írók és játszók különböző élet‐ és beszédhelyzeteket jelenítenek meg valahol, egy elképzelt
kávéházban. Öt jelenet, öt kacagtató szituációval Karinthy frigyes és Örkény István tollaiból.
‐ J.B.‐P.Moliére: Nők iskolája című vígjáték (kb. 50 perc)
Arnolf tragédiájáról mesél a műben a szerző, a férfiről, aki fogadott leányát elzárva magának
nevelgette. A szabadság hiánya Ágnesben nem csak tudatlanságot csíráztatott, hanem valami
ismeretlen, megfoghatatlan vágyat az ismeretlen felé. A vígjátékban persze kiderül, hogy az
ismeretlen egy ismerős, és nem is akárki.
Gyermek közönség részére ajánlott előadások:

- Csukárdi Sándor: A székely asszony meg az ördög című mesekomédia (kb. 45 perc)
Azzal az asszonnyal, aki mindennek éppen az ellenkezőjét teszi,
még magának az Ördögnek is meggyűlik a baja…

‐ Csukárdi Sándor: Vadvacsorák című mesejáték (kb. 50 perc)
La Fontaine örökérvényű meséi új rímekre faragott, mókás köntösbe figyelmeztetik a gyerekeket a
napjainkban is aktuális,
kerülendő magatartásokra: a lustaságra, a hízelkedésre és az önzésre.
‐ Csukárdi Sándor: Az igazmondó juhász című mesejáték (kb. 45 perc)
Kicsik és nagyok kedvence Mátyás király, kinek becsületes juhászát félelmetes próba elé állítja a
csalárd Beatrix királyné, melyhez még szépséges udvarhölgyét, Juliannát is segítségül hívja. Vajon
sikerül megőriznie a juhásznak a maga becsületét, igazmondását?
‐ Csukárdi Sándor: A három kívánság című mesekomédia (kb. 30 perc)
A telhetetlenség csapdájába eső asszonyságot, és annak szerencsétlenül járt emberét jól ismerik már
a gyerekek a magyar népmeséből. Most a mesekönyv lapjai életre kelnek, a mondatok rímekbe
szegődnek, és nem kis humorral fűszerezve mutatkoznak meg újra a közönségnek.

Dénes Péter előadásai
- A lovakról mindenkinek (vetített képes előadás)

Ez az előadás a lovak törzsfejlődésétől a háziasításukon át, az emberrel
közös történelmüket mutatja be. Az előadás időtartama min. 60 perc. A
megszólítandó korosztály a felső tagozatos diákoktól a nyugdíjasokig
bárki, akit érdekelnek a lovak.

- Spanyolországban madarásztunk (vetített képes előadás)

A spanyolországi Extramadura különleges madarai.
Érdekességek az európai kontinensen. Az előadás időtartama 60-70 perc. A megszólítandó korosztály
a felső tagozatos diákoktól a nyugdíjasokig bárki, akit érdekelnek a madarak, a természet.
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Dr. Hajdú Zsanett biológus, farmakognoszta
előadásai
Dr. Hajdú Zsanett biológusként végzett, majd idegrendszerre ható gyógynövények hatóanyagainak
kutatásából doktorált a szegedi Gyógyszertudományi karon. Két társával önálló kutatóutat szervezett
Bolíviába, ahol két évig élt andoki és amazóniai indiánok között. 12 éve rendszeresen tart előadásokat,
2015-ben Nemzeti Kiválóság Díjat kapott tudományos és tudománykommunikációs munkái
elismeréseként. 2016-ban egy Costa Rica-i őserdei kutató-oktatóközpontban tanított egyetemistákat,
majd megjelent fiataloknak szánt ismeretterjesztő regénye A trópusok ajándékai – Szenvedélyes
kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között címmel. 11 témakörben vállal izgalmas
előadásokat, pl.:

- A trópusok ajándékai – Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között
című interaktív előadás és könyvbemutató

A vetített képekkel, rövid videókkal tarkított interaktív előadásban személyes bolíviai kalandjairól
mesél, négy indián kultúráról, ahol hosszabb időt töltött, a dzsungel szépségéről, a gyógynövényekről
és álmaink megvalósításáról. Arról, hogy egy 22 éves fiatal nő honnan vette a bátorságot, hogy két
társsal egy két éves expedíció szervezésébe fogjon és az örömteli önmotiválás, az út közben
kifejlesztett készségek miként vitték el odáig, hogy értékes, a pályáját megalapozó szakmai
eredményekkel térjen haza.

- Gyógyító növények itthon és a dzsungelben című előadás

Gyerekeknek szóló játékos előadás a gyógynövények tradicionális és mai modern alkalmazásának
témakörében. Hazai gyógyfüvek, gyökérporok és illóolajok szagolgatása mellett szó esik arról, hogy
mitől gyógyít egy gyógynövény, a beléjük vetett hittől a hatóanyagokig.

- Veszélyeztetett állatfajokról szóló előadás

Gyermekeknek szóló előadás, mely során bemutatásra kerül, hogy mely állatfajok, milyen módon
vannak kitéve az ember okozta környezeti szennyezéseknek. Jegesmedvék helyzete, olvadó jégsapka,
a majmok és a kitermelt őserdők, a Csendes-óceáni műanyag szennyezés, vadászat és túlhalászás,
hazai állataink helyzete: a veszélyeztetett földikutya és kétéltűek, az eltűnt méhek. Az interaktív
előadás során közösen próbálják kitalálni, hogy melyik helyzetre mi lehet a megoldás és, hogy mi
magunk egyénileg mit tehetünk a környezetünk védelméért.

Gerbert Judit
színész, műsorvezető előadásai
Az alábbi (kb. 50 perces) előadásait a 14 év feletti korosztálynak ajánlja:
- Ajándékomat megbecsüld – Szabó Magda élete

- Velem mindig történik valami – összeállítás Janikovszky
Éváról
- Csókolok mindenkit, akit szeretünk – összeállítás Radnóti
Miklósról
Gerbert Judit gyermekelőadásai:

- Interaktív meseóra
- Rendhagyó irodalomóra
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Harcos Bálint
író, költő felolvasásai, rendhagyó irodalomórái
Könyveiből vetítéssel egybekötött író-olvasó találkozókat,
felolvasásokat tart óvodásoknak és alsó tagozatos gyermekeknek.

- Felolvasások: 45-60 perces vetítéssel egybekötött felolvasások

óvodásoknak és alsó tagozatos kisiskolásoknak. Az óvodások körében
nagy sikert arat Szofi-sorozata, melynek 2018-ban jelent meg a 7. kötete,
a kisiskolások pedig a Petya és Tulipán című regényét, valamint A
boszorkánycica című verses meséjét fogadják nagy örömmel.

- Rendhagyó irodalomórák: 1-6. osztályos gyermekek részére a

korosztály igényeihez igazított témában. pl. Hogyan készül a könyv?,
Kancsalrím vagy kínrím?

Holden Rose
Kovács Attila író interaktív előadásai
A Howard Matheu különös esetei című detektív sorozat
írója, 8-18 éves gyermekek részére tartalmas, humoros
előadásokat tart az olvasásról, írásról, alkotásról.

- NETikette2 előadása:

5-8. osztályosok részére. Hogyan viselkedjünk a neten? A
Facebookozás olvasás? Miért nem figyelünk a helyesírásra a
Messengerben? F3jl352tI@f4nt4214t@FOrtn1t3?

- Az olvasásról című előadása:

3-4. osztályosok részére (max. 30 fő). Beszélgetés az
olvasásról, arról, hogy mit fejleszt, miért fontos
a képzelet? Hogyan segít a tanulásban? Minden előadáson nyereménykönyv!

- Egyszerűsítés című előadása:

5-8. osztályosok részére. Az előadó szerint a kiskamaszkor és a tananyag hirtelen bővülése miatt,
ebben a korosztályban veszítjük el a legtöbb olvasót. Miért ne hagyd abba az olvasást? Hogyan
csökkentheted a tanulási időt? Mi az az értő olvasás? Hol leszel 15 év múlva? Ki vagy Te?

- Az írásról című előadása:

7-12. osztályosok részére. Ki az értő olvasó? Mi az az ihlet? Hogyan válasszunk valós célokat és
hogyan érjük el azokat? Mihez kell kitartás?

- Ady, de másként című előadása:

8-12. osztályosok részére. Ki lehet zseni? Hogyan ismerjük fel? Bemutatásra kerül a XIX. század vége
és Ady Endre néhány fontos üzenete, mintegy kiegészítve az iskolai tananyagot.
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Joós Tamás
énekmondó
- Violin király és Hanga királykisasszony - hangszerbemutatóval
egybekötött zenés mesejáték (45-50 perc)

Közreműködő hangszerek: tekerő, citera, furulya, tamburin, esőbot
A történet népmesei motívumokra épül: Pentatónia, a hangok
birodalma, annak uralkodója pedig Violin király. Az özvegy király
a széltől is óvja leányát, Hanga királykisasszonyt, aki bezártságában
virágait gondozza és közben bús dalt dúdol naphosszat. A királynak
egy szép napon elege lesz a sok dalolásból… A mese folytatásaként
az előadásból megtudhatjuk, mi történt a királykisasszonnyal, hogyan
veszítette el és szerezte vissza a hangját az ördögtől.
Közben előkerülnek a hangszerek, melyeknek nagy szerepük van
abban, hogy a végén minden jóra forduljon és mindenki
táncra perdüljön.
- Síppal, dobbal, dorombbal – zenés játszóház óvodásoknak
és iskolásoknak (45-50 perc)
A program a gyermekekben meglévő kíváncsiságra és kreativitásra épül. A hangszerek nagy
családjának több jeles tagját megismerhetik, kipróbálhatják. A különböző gitárok, koboz, tekerőlant,
buzuki, ukulele, citera, furulya, szájharmónika, doromb, köcsögduda, kazoo és a ritmushangszerek
bemutatása, megszólaltatása felejthetetlen élményt ígér a gyerekeknek.
A foglalkozás maximális létszáma 50 fő.

- Rendhagyó ifjúsági irodalomórák:
~ Kamaszságok – válogatás a kamaszokról szóló versekből, dalokból (45 perc)
A műsor Ágai Ágnes, Kenéz Ferenc, Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Ladányi Mihály
műveire épül. Témája a barátság és a szerelem. Ajánlott korosztály: 10-18 évesek
~ Magyarország messzire van… - Emlékező összeállítás József Attila verseiből (45 perc)
A műsor során a költő művei szólalnak meg énekelve, közben pedig diaképekről felidézik élete
történetét. A dalok és képek együtt viszik közel a költőt a hallgatósághoz.
Ajánlott korosztály: 7-8. osztályosok és középiskolások

Kissné Kövi Rózsa
népi kézműves foglalkozása
Ünnepkörökhöz kapcsolódó, természetes anyagokból
készített kézműves foglalkozások
pl.: szalma- csuhégyékény fonás, mézeskalács díszítés, batikolás.
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KUTYADUMA!
Halász Márta habilitációs kutyakiképző
játékos oktató előadása
Az előadás az oktató saját kutyája segítségével az alábbi
témakörökre épül:
-

Hogyan működik a kutya?
Alapengedelmességi feladatok tanítása
Jutalmazás
Játék: hogyan játszunk kutyánkkal?
A felelős kutyatartó szerepe
Tanuljuk kutyául!

Környezettudatos háztartásvezetés – Zöldülő háztartás
Palotás Dóra előadása
Környezettudatos előadás (kb. 45 perc) és beszélgetés (kb. + 45 perc) az alábbi témakörökben:
-

Környezettudatos háztartásvezetés – hogyan lehet kevesebb szemetünk?
Tartós eszközök: mosható pelenka, mosható női higiéniai eszközök, textil zsebkendő, szalvéta
Vásárlás csomagolásmentesen (Hol, hogyan, milyen eszközökkel?)
Minimalizáljuk az ételmaradékot (Menütervezés, tudatosság, időtakarékosság)
Környezettudatos takarítás (Környezet- és emberbarát tisztítószerek, takarítóeszközök)
Környezettudatosság a fürdőszobában (Tisztálkodás és szépségápolás környezettudatosan)
Iskolakezdés zöldebben (Iskolaszerek, tízórai csomagolása, stb.)

LÁDASZÍNHÁZ
Szegedi Katalin előadása
Szegedi Katalin 30-45 perces Ládaszínházi előadásokat tart
saját könyvei alapján: Lenka és Palkó című könyvei a Csimota
Kiadó Tolerancia-sorozatában jelent meg. Témájuk a
kiközösítés illetve az elfogadás, aminek okán a pedagógusok
előszeretettel használják a gyerekközösségekben felmerülő
konfliktusok kezelésére.
A Ládaszínházi előadás során ennek a két könyvnek a
történetét meséli el bábozással színesítve. Az előadás kisebb,
intim térben zajlik, így maximum kb. 60 gyermek tudja
egyszerre élvezni. Célcsoport: alsó tagozatos iskolások.
Igény esetén a mesélést követően kézműves foglalkozást is
lehet kérni, melynek során a gyerekek Lenka és Palkó figurákat
festhetnek.
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Lang Rudolf
interaktív mesejátékai
- Gyermekeknek: Az igazság kútja című interaktív mesejáték, mely három magyar népmese
feldolgozásán alapul.
- Felnőtteknek: B. Hrabal – Táncórák idősebbeknek és haladóknak című színpadi játéka

Mézengúzok Gyermekzenekar
Aktuális évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó vidám,
zenés gyermekműsorok.

M. Kácsor Zoltán
meseíró
Játékos foglalkozással egybekötött olvasásnépszerűsítő
programok:

- Óvodások részére

A meseíró bevezeti a gyerekeket
a Garázs bagázs könyvek világába, megismerteti a szereplőket,
vetítéssel egybekötött meseolvasást tart
és játékos foglalkozást vezet, melynek során a gyerekek
megszemélyesíthetik a történetek szereplőit.

- Kisiskolások részére rendhagyó irodalomóra

A foglalkozás során az író nagy hangsúlyt fektet az olvasás
fontosságára, a játékos feladatokra és a gyerekeket bevezeti
az Utazás Dínomdánomba című meseregénye világába.

Németh Szilvia
párkapcsolati előadások,író-olvasó találkozók
- „Hétköznapok harcművészete a párkapcsolat” című előadás
A Harc és a Szerelem egyidős az emberiséggel, ám amíg a harc azon értékei, amelyek által művészi
szintre lehet emelni, fennmaradtak az évezredek folyamán, addig a párkapcsolatok rövid kezdeti
fellángolás után a hétköznapok taposómalmában gyorsan megszürkülnek, elveszítve eredendő
szépségüket. Az előadás célja, hogy a harcművészetek alapelveit segítségül hívva szolgáltasson alapot
ahhoz, hogy a párkapcsolatokat is művészi szintre tudjuk emelni.
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- Gyógyító Szerelem trilógia – író-olvasó találkozó
Ugyanarra a mintára íródott párkapcsolatok? Mindennapos párkapcsolati konfliktusok? Hűtlenség?
Válás? Lehetséges, hogy minden látszat ellenére ezek a nehéz élethelyzetek mégis a Lélek
gyógyulását és emelkedését szolgálják? Hogyan lehet a fájdalmat átfordítani és a javunkra használni?
Milyen tükröt mutat a párunk, és hogyan tehetünk a segítségével mély önismeretre szert? Milyen tudat
alatti programok miatt vonzunk ugyanolyan társat és élethelyzeteket? Hogyan lehet ezek gyökerét
feltárni és a léleksebeket begyógyítani? Lehetséges a hűtlenséget megbocsátani?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők.

Pető Piroska környezetmérnök, fotográfus, borász
előadásai, fotókiállítás
- Szőlőhegyi örökségünk:
A Balaton-felvidék egészének, illetve
szabadon választott térségének szőlőhegyi
örökségére fókuszáló, vetített képekkel
gazdagított előadás. Az adott terület
szőlőhegyi örökségének tág szemléletű
vizsgálata, kiemelten az épített örökségek,
népi építészeti elemek, présházak és
szakrális jellegű objektumok bemutatása.
Igény szerint a természeti és tájképi
környezet, a szőlő és a bor is
hangsúlyosabb szerepet kaphat.
- Értéktárak a Balaton-felvidéken:

A Balaton-felvidék területén a hungarikum törvény életbe lépése óta számos települési értéktár jött
létre. Az értéktárak témáját taglaló program keretében az alapvető tudnivalók ismertetését követően
nyílik lehetőség egy-egy település értékeinek ismertetésére.

- A Balaton-felvidék egyedi tájértékei – környezetünk meghatározó értékei:

Vetített képekkel gazdagon illusztrált előadás, melynek fókuszában a tájértékek állnak. A témával
kapcsolatban lehetőség van fotókiállítás szervezésére is. A különböző típusú értékek egyedi fotókkal
illetve magyarázó szöveggel kiegészített kollázsokkal, tematikus összeállításokkal kerülnek
bemutatásra. A fotókiállítás megnyitóját követően helyszíni tárlatvezetésre és beszélgetésre nyílik
lehetőség.

Ramazuri Bábszínház
Bábszínházi előadások gyermekek részére.
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RépaRetekMogyoró
Duó
Interaktív gyermekműsorok óvodásoknak és kisiskolásoknak.
www.reparetekmogyoro.hu

Rácz Brigitta
kineziológus előadásai
Kineziológiai előadás előre egyeztetett témák alapján. Pl.:
-

Kamaszkori problémák a kineziológus szemével
Kisgyermekkori problémák a kineziológus szemével
Anyává válással kapcsolatos félelmek kineziológiai szempontból
A leggyakoribb kapcsolati problémák a kineziológiai kezelésen
Hogyan felelhetnek meg a nők a XXI. század kihívásainak?
Tanulási problémákat segítő gyakorlatok

Sás Károly meseprogramjai
www.csillaghur.hu
- A Csillaghúr és barátai c. könyvsorozat alapján készült
kiscsoportos (10-15 fős) interaktív, zenés meseprogram:
Csillaghúr, a kis viráglány útra kel barátaival, hogy
megismerkedjen az erdő, mező lakóival. A programban
résztvevő gyerekek "velük mennek" erre a felfedező útra,
textil bábokkal, a könyvekből "kilépő" fából készült
szereplőkkel és sok zenével.

Ajánlott korosztály: alsó tagozatos iskolások

- Papírsárkány meséi: A könyv főszereplője egy mosolygós, piros színű papírsárkány. Egyik
röptetésekor elszakadt az eresztőzsinórja és felakadt az erdőszéli nagy tölgyfára. Csillaghúr barátai
kiszabadítják az ágak közül és leeresztik a földre. Amíg ott a fa tövében várja, hogy gazdája, a
kisfiú rátaláljon, mesél magáról és élményeiről. A program során belehallgatunk a könyv
meserészleteibe, elhangzik a "Papírsárkány dala". A gyerekek bábokkal és a könyv fából készült
szereplőivel a meserészletek aktív résztvevői.
- A tanyán: "Egy tanyasi nagy udvarban, nem is hinnéd hány állat van." - így indul az első
megzenésített vers. A gyerekek jó kedvre derülnek a háziállatok vicces szokásain, viselkedésén.
Szívükbe zárják a kiscsikót és képzeletben ők is barátai lesznek. "Egy kiscsikó meg egy kisgyerek,
barátok, társak lettek..." A verses könyv felnagyított (kivetített) oldalai a tanyasi udvarra
"varázsolják" a gyerekeket, a könyv néhány textilből készült báb figurája pedig "három
dimenzióban kel életre" a gyerekek kezében.
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- Sás Károly - Sás Ildikó: Pósa Lajos válogatott versek című könyvének interaktív
bemutatója.
A „magyar gyermekirodalom atyja” iránti tiszteletből megjelentett könyvben, a szerzők a hatalmas
hagyatékból 70 verset választottak ki, eredeti illusztrációkkal.

Sohonyai Edit ifjúsági regényíró
interaktív foglalkozásai
- 12-14 éves korig: „ÚRISTEN, KAMASZ LETTEM!”
Mit jelent a kommunikáció? Mi az az ösztönszint? Miért nehéz mostanában férfivá válni? Mit várnak a
lányok a fiúktól? Mitől leszel vonzó a másik
nem számára? Hogyan kell megfogni egy lány
kezét? Néhány fontos dolog a nethasználatról,
és a facebook-ról. A testnyelvi gesztusok
jelentése a gyakorlatban.
- 14-18 éves korig: „ISMERKEDÉS A
MÁSIK NEMMEL ÉS AZ IGENEKKEL”
Mit jelent a kommunikáció? Mi az az
ösztönszint? Melyek a nők ösztönös testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik valaki, és miként reagálnak
ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a férfiak viselkedésének, társas kapcsolatainak a
különbözőségei? Mi a szingliség titka? A testnyelvi gesztusok jelentése a gyakorlatban.
- 18-22 éves korig: „TESTBESZÉD A PÁRKAPCSOLATBAN ÉS A MINDENNAPOKBAN”
Tanulható-e az emberismeret? Melyek a nők ösztönös testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik valaki, és
miként reagálnak ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a férfiak viselkedésének, társas
kapcsolatainak a különbözőségei?
Mi a szingliség titka? A testnyelvi gesztusok jelentése a
gyakorlatban.

Sztankovszky Miklós
színész, előadóművész előadásai
- „Már óvodás vagyok!”

Interaktív játék 3-5 éveseknek Janikovszky Éva könyvének felhasználásával. (kb. 45 perc)

- „Már iskolás vagyok!”

Interaktív játék kisiskolások részére Janikovszky Éva könyvének felhasználásával. (kb. 45 perc)
- „Ha én felnőtt volnék…”: Interaktív foglalkozás 5 éven felüliek részére Janikovszky Éva
gyermekeknek írt könyve alapján.
(kb. 45 perc)
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Takács Ferenc gyógynövényszakértő
előadása
Gyógynövény ismereti előadás az alábbi javasolt témákban:
-

Amit a gyógynövényekről érdemes tudni
A megfázás gyógynövényes kezelése
Immunrendszer erősítése gyógynövényekkel
Fájdalomcsillapítás gyógynövényekkel
A tavasz gyógynövényei és felhasználásuk
Nátha és influenza kezelése gyógynövényekkel
A légúti betegségek kezelése gyógynövényekkel
A fűszerezés ABC-je

Ribizli Zenés Versszínház
Tormási Attila
I. Interaktív gyermekkönyvtári programok:

- Vidám zenés-verses FIZIKA ÓRA óvodásoknak és kisiskolásoknak: Az előadás során

megismerhetjük, hogy hogyan keletkeznek a hangok, megkeressük a
fény útját, megnézhetjük mi az a nyomás és még arra is fény derül,
hogyan lehet lufival elektromosságot csinálni. Az előadás célja, hogy
vicces kísérletek és megzenésített versek segítségével olyan
meghatározó élményt adjon, mely hozzásegíti a kisgyerekeket
gondolkodó felnőtté válni.
-„Daloljunk verset az évszakoknak”– vidám verses-zenés
könyvtári program.
Ajánlott korosztály: 3-9 éves gyerekek

-„Ribizli állatkertje”: tréfás állatversekre épülő interaktív foglalkozás.
Ajánlott korosztály: 3-9 éves gyerekek
- „Muzsikás Nyusziváró”: 45-50 perces húsvéti interaktív műsor vidám megzenésített versekkel a
természet ébredéséről, az ünnepről. Ajánlott korosztály: 3-8 éves gyerekek
- „ A Kása-hegy ”: Drámapedagógia elemekre épülő verses-zenés népmese feldolgozás.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves gyerekek

-„Ősz kopogtat kis libákkal, töklámpással”: Az őszi ünnepkörhöz illeszkedő népdalfeldolgozások,

zenés gyermekversek.
Ajánlott korosztály: 3-10 éves gyerekek

II .Idősek napjára ajánlott előadások:
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- „Emlékszel még?” : Az idősebb korosztály részére összeállított program, mely során az előadó által
játszott ismerős dallamokat a közönségnek kell felismernie. Az előadó versekkel, vidám történetekkel
színesíti a programot. Célközönség: idősebb korosztály

-„Öregfiú húszéves már nem lehet”: Kifejezetten Idősek napjára szóló verses – zenés műsor.
Célközönség: 50 év felett

Telegdi Ágnes
írónő előadásai
- „Ó, azok a csodálatos állatok” című előadás gyermekek részére:
Telegdi Ágnes írónő - természetfotós izgalmas állatos, madaras bemutatója
6 - 12 éves gyerekek részére. Projektoros vetítéssel, madárhangokkal kísért
előadás az írónő saját élményeiből válogatva, és legszebb fotóival
illusztrálva. Mesésen hangzó igaz történetek a természet csodaszép
világából. Az előadás rendkívül tartalmas és ismeretterjesztő, mely után a
gyerekek keresik és szívesen olvassák az írónő "Ó, azok a csodálatos
állatok" című könyvsorozatát.

-„Madarak, évszakok, ünnepek” című előadás felnőttek részére:
Telegdi Ágnes írónő - természetfotós, varázslatos előadása az évszakok
változását követő, és azzal összefonódó ünnepeinkről, és hazánk madárvilágáról. A madarak az
évszakok változásának szimbólumai. Ünnepeink is szervesen kapcsolódnak a természet körforgásához.
Farsang – Húsvét -Pünkösd - szüreti mulatságok – Márton nap, Advent, Karácsony. Egymást követik,
és szinte eggyé olvadnak a népszokásokkal. Ismerjük meg őket közelebbről, értsük meg az
összefüggéseket természet és néprajz között, és közben gyönyörködjünk a szerző meseszép természet
– és madárfotóiban! Projektoros vetítéssel egybekötött előadás, közel 100 természetfotóval
illusztrálva.

Tündérkert Daloló produkció
(H. Szabó Andrea)
Interaktív, 45-60 perces zenés műsor óvodás és kisiskolás
gyermekek részére.

„Felhúzzuk a Tündérkert zászlót, hátunkra vesszük a batyunkat és útra kelünk
a varázslatos kerek erdőbe. A mozgás és a gyermekekkel való színpadi játék
örömtelielfoglaltság részemről. Gyermekelőadásom alkalmával saját mesém,
verseim, mondókáim és dalaim szólalnak meg, valamint saját készítésű
bábfiguráim teszik színesebbé az interaktív játékot.”
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Offline szülő, online gyerek
Digitális Médiaműveltség Szülőknek
„A médiával átszőtt életben való boldogulás kulcsa a digitális
médiaműveltség, azoknak az ismereteknek és képességeknek az
összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a médiából jövő
üzeneteket megértsük, a médiakörnyezetet tudatosan, felelősen, az
életünk építésére használhassuk, és képesek legyünk felmérni a vele
járó kockázatokat. A digitális médiaműveltség az online világban való
eligazodás záloga, egy olyan „védőfelszerelés”, amely nemcsak
megkönnyíti az online terek kényelmes használatát, de megfelelő
védelemmel is felvértez ebben az új kommunikációs környezetben…
Kulcs ahhoz, hogy a digitális technológia által újrarajzolt
környezetben egészséges és teljes életet élhessünk.” (Digitális Médiaműveltség Szülőknek, Televele
Médiapedagógiai Egyesület, 2018. július)
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban működő Digitális Jólét Program Pont szervezésében “Digitális
Médiaműveltség Szülőknek” foglalkozásokat ajánlunk, melyeket szakképzett mentorok tartanak,
pl. az alábbi témakörökben:
- Média, online média és a gyermekvédelem
- A gyűlöletbeszéd problémája és korlátozásának lehetőségei
- A személyes adatok védelme (védhetősége) az online térben
- Az információ hitelessége és megbízhatósága, fake news
- Média(használat) és szenvedélybetegségek
- Offline szülő, online gyerek? – avagy a digitális generációs szakadék(ok)

Ifj. Vasuta Gábor
természetfotós előadásai/kiállításai
Vetített képes előadásokat, könyvbemutatókat tart és igény esetén szívesen állítja ki természetfotóit.
Előadásai, pl.:
- Kazahsztáni kalandozások – Tájak, madarak, emberek: vetített képes élménybeszámoló
- Bakonyi kalandozások – Madarak, növények: vetített képes előadás
- Erdély kincsei (templomok, várak, madarak)
- Az éjszaka nesztelen árnyai: Baglyok
- Sasok, keselyűk – A ragadozó madarak titkos világa
- Harkályok, fakuszok, hajnalmadarak
- Mesés ritkaságok: Orchideák
- A Szentgáli-tiszafás természeti értékei
- Egy nyugodt világ képei: Somló
- Tanúhegyek világa
- Hazánk Nemzeti Parkjai
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Varázslatos tündérvilág – Interaktív meseprogram ÉLMÉNYFESTÉS!
Németh Szilvia
Hogyan varázsolnak a tündérek és milyen táncokat járnak?
Hogyan tudunk beszélgetni velük és milyen az, amikor a
barátainkká vállnak? Minden gyerek szeretné tudni a választ
ezekre a kérdésekre. Az interaktív meseprogram és
élményfestés során megkaphatják a feleletet, sőt
bepillantást nyerhetnek a meseírás és illusztrálás rejtelmeibe
is, és elsajátíthatják a csodás, éjszakai hatású képek
festésének titkát. (Egy turnusban legfeljebb 20 gyermek tud
festeni.)

VASTAG RICHARD –
a népművészet ifjú mestere
Népi játszóház és táncház,
mely a néphagyományokat
és a népművészet értékeit játékos formában
ismerteti meg a gyerekekkel.

Víg Balázs meseíró
Játékos, interaktív könyvbemutatói
Víg Balázs meseíró vidám, szórakoztató könyvbemutatókat tart.

- A rettegő fogorvos (5-8 éves korig)

A világ első mesekönyve, amiben nem a gyerekek félnek a fogorvostól,
hanem a fogorvos a gyerekektől. Fognyűvő doktor annyira fél a bátor
gyerekektől, hogy meg sem meri vizsgálni őket, inkább elbújik a
fogorvosi széke alá félelmében. Az előadáson kiderül, hogy vajon a
felnőttek
bátran
viselkednek-e
a
fogorvosnál?
A
gyerekek
megismerkedhetnek Pajtival és Húgival, érdekes fogorvosi eszközöket
nézegethetnek és sor kerül egy nagy közös fogmosásra is.

- Három bajusz gazdát keres (5-10 éves korig)

Születésnapfalva onnan kapta a nevét, hogy minden lakója ugyanakkor ünnepli a születésnapját. De
vajon hogy lehet elutazni oda, és jut-e torta mindenkinek? Mi borítja a járdákat, talán ajándékok?
Lehetséges, hogy az ottani bajuszok beszélni, énekelni, olvasni is tudnak? A mesekönyv nem csak
bajuszpödrőknek szól, de az előadáson – Pöndöri uram, Fancsali uraság és Hóborti úr bőrébe bújva –
megsokasodhatnak a bajuszos gyerekek.

- Puszirablók (8-10 éves korig)
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Szeretke hercegnő egyik este nem kap jóéjtpuszit, és ezért egy kalózhajó csobban a fürdővizébe…
Vajon miért adunk és miért kapunk puszikat? Milyeneket álmodunk, ha kaptunk és milyeneket, ha nem
kaptunk? Szeretjük-e a tökfőzeléke, hogy néz ki egy krikszkraksz, és ki a legbátrabb tanító néni? Ez
mind kiderül a Puszirablók könyvbemutatón, ahogy az is, hogy hány kiló az egy mázsa, és mennyit
nyomnak a különböző puszifajták.

- Todó kitálal a sulitól (9-12 éves korig)

Hunyják le a szemüket a felnőttek. Most tegye fel a kezét, aki szeret iskolába járni. Most pedig az, aki
nem. A felnőttek kinyithatják a szemüket. Todó olyankor szereti a sulit, amikor jó jegyeket és
dicséretet kap, a tanító nénije türelmes vele és barátok veszik körül. Olyankor már kicsit sem, mikor a
barátai rosszat akarnak neki és mindenféle botrányba keveredik – a legtöbbször önhibáján kívül. Vajon
hány órát gépezhet otthon, ha büntetésben van, megtanulja-e a bőröndös verset, létezik-e barátság
fiúk és lányok között? A közönség legbátrabb és legügyesebben olvasó tagjai szerepelhetnek is – ha
mernek.

2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a
fogyatékossággal élők számára

A hangos könyvek állományfejlesztésére a lakosság elöregedése miatt egyre több településen
van igény. A gyengén látók számára öregbetűs könyvek vásárlására is figyelmet fordítunk az
állománygyarapítás során. Azokban a könyvtárakban, ahol az akadálymentesítés megoldott,
ott a kerekes székes, és egyéb mozgásban korlátozott személyek könyvtári ellátását is
biztosítjuk.

2.6. Szakmai képzés, továbbképzés
A szolgáltató helyek hatékony működésének egyik kulcstényezője a helyben szolgáltató
könyvtáros személye, szaktudása, felkészültsége. A minőségi szolgáltatások biztosítása
érdekében szükséges, hogy megalapozott és megfelelően bővülő szakmai ismeretekkel
rendelkezzen. Ezért az ellátó könyvtárak részéről egész évben folyamatos a kapcsolattartás a
kistelepülési könyvtárosokkal. Minden új könyvtárossal személyes konzultációt, tájékoztatást
folytatunk. Az állományba vett könyvek kiszállítása során is kihasználjuk a lehetőséget
tanácsadásra, segítségnyújtásra. Telefonon, e-mailen válaszolunk a fenntartók és a
könyvtárosok kérdéseire, de igény szerint személyes látogatást is teszünk a településeken.
2021-ben is tervezzük szakmai napok szervezését, amely jó alkalmat kínál az igények és az
esetlegesen felmerült problémák megbeszélésére. Amint a járványhelyzet engedi,
folytatódnak a rendszeres, személyes egyeztetések és konzultációk a szolgáltatásba bevont
városi könyvtárban dolgozó munkatársakkal és a személyes jelenléttel történő
továbbképzések.
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2.7. Eszközbeszerzés

Beszerzendő eszköz megnevezése3

A szolgáltató
helyeken már
meglévő eszközök
száma összesen

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak
Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
részletezve:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
projektor
nyomtató
szkenner
multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)
digitális fényképező
vetítővászon
DVD lejátszó
televízió
Router
Szoftver
Hordozható cd-s rádió
Diktafon
Fénymásoló
Külső winchester
Vonalkódleolvasó
Elosztó
Szünetmentes tápegység
Kézi kocsi
Spirálozó gép
Lamináló
Papírvágó
Hangfal
Headset
Vezetéknélküli egér
Analóg hangosítás
Mikrofon
Videokamera
diavetítő
fejhallgató
pendrive
Szolgáltatások beruházása, fejlesztése
3

a táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek
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266
1845
271
348
88
17
68
92
25
96
153
55
26
38
9
113
4
2
6
6
168
48
5
2
2
8
4
12
11
22
3
2
1
12

2021-ben
beszerezni
kívánt
eszközök
darabszáma az
állami
támogatás
felhasznál
ásával
349
9
18
12
7
20
14
13
1
12

20
33
36
25

10
25

2021-ben
beszerezni
kívánt
eszközök
darabszáma
egyéb
forrásból
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Számítástechnikai nagyértékű eszközök:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
projektor
nyomtató
szkenner
DVD lejátszó
televízió
számítástechnikai szoftver
szállító jármű vásárlása
szoftver- és adatbázisfejlesztés
Egyéb (vonalkód leolvasó)
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3
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2
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A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az eddigi tapasztalatok figyelembevétele mellett fő
szempontként tekintjük a KSZR-ajánlásban megfogalmazott kritériumokat. Több településen
szükséges az elhasználódott könyvtári számítógépek lecserélése, a működtetésüket biztosító
operációs rendszerek, szoftverek frissítése. A szolgáltatások minőségi fejlesztésében komoly
szerepet szánunk ebben az évben is a szolgáltató helyek kiegészítő célbútorainak, berendezési
tárgyainak eszközbővítésére. Eszközbeszerzési tervünket előzetes igényfelmérés és egyeztetés
alapján állítottuk össze.

2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további
szolgáltatás
Szöveges összefoglaló (max. 2000 karakter)
A Veszprém megyei könyvtári szolgáltató helyek statisztikai adatszolgáltatásához kapcsolódó
teendőket végezzük. A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében
gondoskodunk a dokumentumok egységes felszereléséről, jelzetekről. Szakértői véleménnyel
közreműködünk minden olyan pályázat megfogalmazásában és megvalósításában, amely
hozzájárul a KSZR szolgáltató helyek működési körülményeinek javításához,
korszerűsítéséhez.

3. Szolgáltató könyvtár
Ismertesse szövegesen a szolgáltató könyvtár meglévő adottságait a KSZR szolgáltatások
nyújtására, s mutassa be a tervezett fejlesztéseket.
(Infrastruktúra, IKT eszközök, állomány, humán-erőforrás stb.)
Összefoglaló max. 3000 karakter terjedelemben
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a Veszprém megyei KSZR központi szolgáltató
könyvtára. Közel 390 ezres dokumentumállományával áll a könyvtárhasználók
rendelkezésére. 4796 m2-es központi épülete mellett további 3 fiókkönyvtárban és 3
könyvtárponton fogadja az érdeklődőket. A megyei KSZR szolgáltatás megszervezésére a
korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is ugyanazzal a hat városi könyvtárral kötöttünk
megállapodást: Ajkával, Balatonalmádival, Balatonfüreddel, Pápával, Sümeggel és
Tapolcával. A KSZR csoport létszáma a megyei könyvtárban 2021-ben is 4 fő felsőfokú
szakirányú végzettségű könyvtáros és 1 fő adatrögzítő, aki már teljes munkaidőben dolgozik
a részlegen. A Központi Szolgáltató osztály vezetője a munkaidő jelentős részében a
szolgáltatások megszervezését koordinálja. A Közkapcsolati osztály munkatársa végzi a
programszervezést (szakirányú felsőfokú végzettséggel, projekt tapasztalattal). További 1 fő
KSZR referensként gazdálkodással is összefüggő feladatokat végez, és 1 fő referens
informatikai segítséget nyújt.
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4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása
Az intézmény minőségügyi politikájához illeszkedő összefoglaló a KSZR szolgáltatások
minőségi követelményeiről. Kapcsolat a kistelepülésekkel.
Az elégedettségmérések tervezett fajtái, módja.
Max. 10000 karakter terjedelemben
A megyén belüli körzetek közötti jelentős eltérések a KSZR 2013. évi létrehozása óta
fennállnak, amelyre a magyarázat a különböző működési környezetben, földrajzi
adottságokban, településszerkezetben, lakosságszámban stb. keresendő.
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint a Veszprém megyei KSZR működtetője, nem
csupán saját intézménye falain belül, de a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben is arra
törekszik, hogy minőségi könyvtári szolgáltatásokat biztosítson, miközben mindenkori belső
és külső partnereinek igényeit kielégíti. A települési könyvtári szolgáltató helyeken dolgozó
könyvtáros kollégákkal együtt azon dolgozunk, hogy a vidéki lakosság egyre nagyobb
mértékben vegye igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A dokumentumok beszerzése,
elektronikus nyilvántartásba vétele, a könyvtári integrált rendszerben való feldolgozása és
kiszállítása leszámítva a közbeszerzés időszakát egész évben folyamatos. Az ODR
szolgáltatások segítségével, amennyiben az igényelt dokumentum a településen nem elérhető,
megszervezzük, hogy más településről, a megyei könyvtárból, mint bázis könyvtárból, vagy
akár könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthessük a használók kéréseit. Az interneten elérhető
katalógusunkban tájékozódhatnak olvasóink az egyes könyvtári szolgáltató helyek
állományáról. Az intézmény honlapján – hasonlóan a szolgáltatásba bevont városi könyvtárak
honlapjaival – megtalálhatók a könyvtári szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók, a megyei
könyvtár állományát feltáró adatbázisok, ill. az elektronikus könyvtárak és szolgáltatások
elérhetősége. Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve statisztikai adatszolgáltatást
végzünk a Könyvtári Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felé. Az
országos és regionális szakmai programokba (pl. Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok)
bevonjuk a megye többi könyvtárát és könyvtári szolgáltató helyét. A településen élőkre
vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését helyismereti gyűjteményünkkel,
sajtófigyeléssel segítjük. Biztosítjuk a településeken élő gyermekek számára a
könyvtárhasználati foglalkozások lehetőségét, valamint hogy városi, megyei és országos
versenyeken is részt vehessenek (pl. olvasópályázatok, mesevetélkedő). Ajánlásainkkal
segítünk, hogy a településeken a jogszabálynak megfelelően évente négy alkalommal igényes
kulturális, könyvtári rendezvényeket szervezhessenek. Munkatársaink szakmai tanácsaikkal,
javaslataikkal segítenek a helyi könyvtárak hatékony működésében és a könyvtári szolgáltató
helyek egységes arculatának kialakításában.
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A 2021. évi munkaterv összeállításában közreműködtek a szolgáltatásba bevont városi
könyvtárak munkatársai és vezetői, valamint az Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatársai.
Külön köszönet illeti Szabó Anikó csoportvezető, Boros Ágnes könyvtáros, Bihari Margit
könyvtáros, Sári-Kovács Péter könyvtáros és Kerékgyártó Barbara adatrögzítő munkáját, akik a
táblázatokat gondozták, az előzetes szűréseket elvégezték. Köszönet Kertai-Kovács Nórának a
programok összeállításáért, ill. Makai Lajosnénak a költségvetési táblázatok elkészítéséért.

Veszprém, 2021. március 30.

Összeállította:

