
 

   KÖNYVtári HÍRadó     

a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele  
 

Vendégünk lesz októberben 

Váncsa István, újságíró 7-én 17 órától, 

Kocsis Zoltán, Kossuth-díjas karmester, zongoramővész és zeneszerzı 10-én 16 órától, 

Vámos Miklós 11-én 17 óra  30 perctıl. 

_____________________________________________________ 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 
Október 7. 10-16 óra 

„Ahogy a nagyi készíti…” - Receptverseny  
 

Szeretettel várunk minden sütni tudó és szerető nagymamát és nagypapát. 
Készítse el családja kedvencét, hozzon egy kis kóstolót a könyvtár földszinti 
előadótermébe és természetesen a receptet is! A legfinomabb süteményt készítő 
nagymamákat vagy nagypapákat megjutalmazzuk. 
A díjakat átadja: Váncsa István újságíró 

 
Október 7. 17 óra 

A konyhaművészet filozófiája – ínyenceknek 
Vendégünk: Váncsa István újságíró, az Élet és Irodalom és a Számítástechnika 
munkatársa 
 

Október 8. 18 óra 
A Biblia az idősekről és az időskorról 
Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadása 

 
Október 9. 11-17 óra 

Ingyenes szűrővizsgálatok  
Könyvtárban az egészség 
Vércukorszint-mérés, vérnyomásmérés, csontsűrűség mérés, látásvizsgálat, 
hallásvizsgálat, tüdőszűrés a könyvtár földszintjén 

 
Október 10. 16 óra 

„A MŰÚT a könyvtárba vezet” 9. 
Vendégünk: Kocsis Zoltán Kossuth-díjas karmester, zongoraművész és 
zeneszerző 
Beszélgetőtárs: Jenei László Szabó Lőrinc-díjas író 
Belépő váltható elővételben, vagy a találkozó előtt a helyszínen. Ára: 500 forint 

 



 

 

KÖNYVES VASÁRNAP 
 
Október 11. 10-17 óra 30 

Megéri bejönni! 
Olvasóink lejárt határidejű könyveit ezen a napon késedelmi díj 
felszámítása nélkül vesszük vissza 

 

Október 11. 10-18 óra 
"Szabad Internet"  
Az Internet- és a számítógép használat ezen a napon minden olvasónk számára 
ingyenes 

 
Október 11. 10-17 óra 

„Pillantás a kovácsműhelybe” 
Oppenauer Péter látványkovács bemutatója a könyvtár előtt 

 
 
Október 11. 10-13 óra 

A manók a könyvtárban (is) laknak... 
Családi vetélkedő a család aprajának és nagyjának a könyvtár egész 
épületében 

 
Október 11. 11-14 óra 

Lovagolj velünk!   
Lovaglás a könyvtár melletti parkolóban 

 
Október 11. 11-15 óra 

Manófiguráktól az állatseregletig  
A játszóházat vezeti: Herczeg Mária népi játszóház vezető 

 
Október 11. 11-15 óra  

Játékkuckó  
Gyermekmegőrző és játszóház a Nyelvi részlegben 

 
Október 11. 15 óra 

Almamánia - az Alma együttes vidám, interaktív koncertje 
 
Október 11. 17 óra 30 

Tiszta tűz 
Vámos Miklós József Attila-díjas író könyvbemutatója 

 
Október 14. 10 óra 

Babusgató: Ciróka – maróka 
A foglalkozást vezeti: Barnóczki Bea népzene pedagógus 

 

További részletek az  ESEMÉNYNAPTÁR menüpontban.   



 

SZOLGÁLTATÁS AJÁNLÓ 

• Szereti a szép régi könyveket? - "Lapozza fel" digitális könyvtárunkban! 
 

• Nincs ideje olvasni? - Válogasson hangoskönyveinkbıl! 
 

• Szereti az olyan folyóiratokat mint az IPM, Ideál, Kismama, Otthon, Praktika 
magazinok? – Kölcsönözze ki a  korábbi számaikat! 

 

• Akkoriban történt… Ajándék a múltból – Különleges alkalomra, 
évfordulóra készült egyedi összeállítás győjteményünkbıl 

További részletek az  SZOLGÁLTATÁSAINK menüpontban.   
 


