
  

Kedv a lelke mindennek! 
  

MENŐ KÖNYVTÁRAK AZ 
OLVASÓKÉRT. 



  

„Minden könyvtárnak két lényeges 
alkotórésze van, egy anyagi: a könyvek... 

 s egy szellemi: a könyvtárnok.” 
          /Toldy Ferenc/ 

Frissítés és új szemlélet:  
igazodni kell a kor 
kihívásaihoz! 
 
KÖNYVÁLLOMÁNY →  
bővítés és aktualizálás 
 
KÖNYVTÁROS → megújulás, 
újratervezés, együttműködések  



„A könyvtárban szokás szerint csend 
volt. A nyugdíjasok, akik sokszor az 
egész délelőttjüket az 
olvasóteremben töltötték, már 
hazamentek ebédelni, a napközisek 
pedig csak négy óra után szállják meg 
Bea néni birodalmát. Nem mintha 
közülük túl sokan rajongtak volna a 
könyvekért, többségüket a 
számítógépek vonzották ide. Na meg 
Bea néni, aki kedvesebb volt, mint az 
összes tanár a suliban együttvéve. Ő 
azt is megengedte, hogy a hatodikos 
fiúk olyan lövöldözős játékokkal 
játszanak, amelyeket az anyuka már 
az intró láttán gondolkodás nélkül 
törölt a családi gépről. Persze a 
kedvességet és a gépezést nem adta 
ingyen Bea néni. Az iskolások egy 
könyv elolvasásával szerezhettek 
tízórás könyvtári játékbérletet. 
Ennek köszönhetően néhány olyan 
felsős is rákattant az olvasásra, aki 
azelőtt meg volt győződve arról, hogy 
a könyvek csak szobadísznek jók.” 



"Egy bölcs mondotta egyszer: 
‚A kultúra összeesküvés.’  

A legnemesebb összeesküvés, melyre ember 
képes.  

A mosoly a jelképe.” 
 
                                    /Márai Sándor/ 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM 

CÉL: 
 

• közösségi megmozdulás 
• mozgás 
• adománygyűjtés 
• könyvek beszerzése 
• olvasásra ösztönzés 

 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM 
 

Így kezdődött:  
Írókat, sportolókat, közéleti szereplőket hívtunk csatlakozásra. 



2016.– Vivicitta – Margitsziget  70 fős csapat + 
írók, csömöri vezetők, családügyi államtitkár a családjával 



Írók a célban:  
Finy Petra, Mészöly Ágnes, Dóka Péter 



Balogh Gábor, öttusa világbajnok, 
aki később a csömöri suliban is vendégünk volt 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS 
MOZGALOM 

2016. Fussunk együtt a mesék 

varázslatos birodalmába! 

 jó ügy 

 A csömöri általános iskola 

könyvtárát adományokból  

750.000 Ft  

támogatással fejlesztettük. 



Amiért megérte a sok új könyv: olvasási élmények 
elmesélése nyáron is osztályfőnöknek, szülőknek  



2017. Vivicitta - Hősök tere 
fiatalokért felelős helyettes államtitkár és 

főosztályvezető futott velünk 
 



Olvass sokat! 2017. – Vivicitta  
bemelegítés, a közös futás mindig közösségi élmény 

 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM 2017. 
ajándékkönyvek az oviknak 



 
Író-olvasó találkozók 2017. 

Vig Balázs: Rettegő fogorvos csömöri Nefelejcs ovi (a képen) 
Finy Petra: csömöri Rózsekert ovi  

Mészöly Ágnes: Pető Intézet  
 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS 
MOZGALOM 

2017. Olvass sokat! 
 

Több száz új és újszerű állapotban 

lévő könyvet gyűjtöttünk  

• a két csömöri óvoda és  

• a Pető Intézet részére,  

továbbá mindhárom helyszínen író-olvasó 

találkozót szerveztünk a gyerekeknek. 



2018. A KULTÚRA MINDENKIÉ! 
Finy Petra, Grecsó Krisztián, Vecsei H. 

Miklós 



Grecsó Krisztiánnal a rajtnál - Vivicitta 
2018. KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM 



POKET zsebkönyvek – Vecsei H. Miklós 
KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM stand 

Margitsziget 2018. 



 
Csurgó (Somogy megye) is csatlakozott a Kultúra mindenkié! 

jó ügyhöz, futás és adománygyűjtés keretében is 
csurgói KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS MOZGALOM 2018. 



KULTURÁLIS ÖSSZEESKÜVÉS  
MOZGALOM 

2018. A kultúra mindenkié! 
Adományokból 525.000 forintot gyűjtöttünk össze, melyből négy 

gyermekotthont támogattunk a következő formákban:  

 Esztergomi Lánynevelő Intézet - színház-látogatás + egyéni 
Pál utcai fiúk Poket zsebkönyv minden lánynak az intézetből 

 Nagyszakácsi Gyermekotthon - Vig Balázs meseíró 

előadása + ajándékkönyvek átadása 

 Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, 

Budapest, XII. kerület – Bosnyák Viktóriával író és 

olvasó találkozó, hangoskönyvek átadása 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ, 

Mátészalka – Mészöly Ágnessel író és olvasó találkozó, 
ajándékkönyvek átadása 



2019. VIVICITTA: futás és stand  
2019. SPAR MARATON: 2 nap futás (nagy csapat + maratonváltó 
csapatok) és 2 nap stand  
2019. ROSALIA BORFESZTIVÁL: stand (szemléletformáló programok) 



2019. Vakmerő kihívás – hangoskönyv a Te 
hangoddal!  - Vivicitta 158 fős csapat 



 
 
 
 
 

VAKmerő kihívás 2019. – Vivicitta 
megnyerte a csapat a mozgósításai versenyt 



VAKmerő kihívás 2019. – Vivicitta 
a gyerekek nyereménye 



VAKmerő kihívás 2019.  - stand a 
Margitsziget – Vivicitta, standunk: 

 érzékenyítő, szemléletformáló programokkal 
 



Szemléletformáló kísérletek, játékok 



2019. A célba menetelve: 
 

Finy Petra, Kalapos Éva Veronika, csömör polgármestere 



VAKmerő kihívás 2019. – Vivicitta 
futás után Finy Petra dedikál 



VAKmerő kihívás 2019. – Vivicitta 
futás után Kalapos Éva Veronika dedikál 



2019.SPAR Maraton – Poket közösség – csurgói és 
csömöri kulturális összeesküvés mozgalom 



Médiamegjelenések: Ridikül c. adás- Duna Tv, Kossuth Rádió, 
FEM3 Café-TV2, helyi sajtó 

SPAR Maraton - a futás napja egyben az új Poket zsebkönyv 
bemutatója is volt, mindenki egy Poket könyvvel futott: 

Murakami Haruki: Miről beszélek, amikor futásról beszélek? c.  



VAKmerő kihívás 2019. 

Együttműködő partnerek 2019-ben:  

• Bodor Tibor Kulturális Egyesület  

• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 

• Láthatatlan Kiállítás 

• Alkotó Részecskék/Szüllőné Bíró Ágnes  

• Hajnal János színművész 

• Zloch Istvánné matematika, fizika szakos tanár 

• Finy Petra és Kalapos Éva Veronika írók  

• Rosalia Borfesztivál 

• Magyar Látszerész Szövetség 

• Csömöri Atlétikai Szakosztály 

• Poket Zsebkönyv közösség 

• Sztalker Csoport: Böröndi Bence, Kovács Tamás, Lestyán Attila színművészek 

 



kulturnasi.blog.hu 
 

A Covid miatt a 
mozgalomnak is szünetet 
kellett tartani.  
 
Létrehoztam egy blogot 
és facebook oldalt – 
hiszen a napi kultúra 
szükségletre sokunknak 
szüksége van.  
 
TARTALOM: 
könyvajánlók, kulturális 
tartalmak, interjúk, 
játékok nyereményekkel. 



Újraindult a mozgalom 
Csömöri jótékonysági futás 2022. 
a helyi könyvtárak fejlesztéséért 



Csömöri jótékonysági futás 2022. 
egy helyi vállalkozó tervezése és ajándéka a 

futóknak 



Csömöri tó – futás: rövid (1 km) és 
hosszú táv (5 km) közel 300 résztvevő 

„Azt mondom - mondta Csoda -, 
hogy csak egy dolog nem öregszik 
meg az emberben, a kedve. És 
hogyha van kedvünk valamihz, 
akkor olyan, mitha megint fiatalok 
lennénk, és visszafelé járna a Big 
Ben.„ 
 
         /Czigány Zoltán: Csoda és Kósza kalandjai/ 





KEDV A LELKE MINDENNEK 

„Azt mondom - mondta Csoda -, 
hogy csak egy dolog nem öregszik 
meg az emberben, a kedve. És 
hogyha van kedvünk valamihez, 
akkor olyan, mintha megint 
fiatalok lennénk, és visszafelé 
járna a Big Ben.„ 
 
         /Czigány Zoltán: Csoda és Kósza kalandjai/ 



KEDV A LELKE MINDENNEK 

Csodaló igen bölcset mondott, hiszen mikor 
egy ötlet életre kel, mert van egy nagy 
adag kedv hozzá, az emberben szétárad a 
jó érzés. És ha ez a kedv ragadós és 
társakat vonz, az még inkább 
megsokszorozza az ember energiáit és 
boldogságszintjét. A sikeres közösségi 
együtt munkálkodás pedig arra készteti az 
embert, hogy újabb és újabb értelmes 
cselekvésekre áldozza az erőforrásait.  



Az eddigiek tükrében a Kulturális 

összeesküvésünk él és mozog. 

 

 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

Bihari Réka 



Az eddigiek tükrében a Kulturális 

Összeesküvés él és mozog. 

 

 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

Bihari Réka  

 
     2022. november 28. 


