
Könyvtártörténeti totó felnőtteknek– MEGFEJTÉS 

A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd kulturális életének meghatározó formálója. Szeretnénk 

büszkélkedni sokszínű programkínálatunkkal, visszaemlékezünk az új könyvtár eseményeire. Ezért 

most a rendezvényekre, meghívott vendégekre irányítjuk a figyelmet. Játsszon velünk, fejtsen és 

nyerjen! 

1. A könyvtár új épületével 2017. augusztus 19-én ismerkedhetett meg a közönség. Mi volt a 

fellépő zenekar neve? 

 

 Song4You 

 Vintage Dolls 

 Apnoé 

2. 2018. január 28-án neves színésznő érkezett a könyvtárba. Abraka-babra címmel szakácskönyve 

jelent meg. Erről és a főzéshez, étkezéshez, a családhoz fűződő élményeiről beszélt. Ki Ő? 

 

 Udvarhelyi Boglárka 

 Hegyi Barbara 

 Für Anikó 



 

3. Könyvtárunk az eltelt évek során többször is szervezett színházlátogatást törzsközönsége 

számára. Mi volt a címe a darabnak, amelyben Mészáros Tibort is láthattuk a Debreceni Csokonai 

Színházban 2018-ban? 

 

 Made in Hungária 

 Gőzben 

 Augusztus Oklahomában 

4. 2018-ban gasztronómiával foglalkozó rendezvényeket is szerveztünk látogatóinknak. Ki volt a 

vendég 2018. november 8-án a könyvtárban? 

 

 Bede Róbert 

 Buday Péter 

 Farkasinszky Ildikó 



5. 2019. november 26-án   Így készülünk mi elnevezésű adventi vásár és kézműves program 

várta az érdeklődőket könyvtárunkban. Milyen ízesítésű süteményt gyúrhattak vendégeink ezen a 

napon? 

 gyömbéres 

 mentás 

 levendulás 

 

6. A Határ Győző Városi Könyvtár mindig törekedett arra, hogy a város szülötteinek is 

bemutatkozási lehetőséget biztosítson. 2019. január 24-én, Állítsunk emléket Gyoma és Endrőd hősi 

halottainak címmel hallhattunk előadást. Ki volt az előadó? 

 

 Darvasi Ferenc 

 Balog Lajos 

 Dávid Benjámin 

7. Udvarhelyi Boglárka és Kautzky Armand már többször a vendégünk volt. 2019. február 6-án 

milyen műsorral lepték meg a közösségünket? 

 



 Magyarnak lenni 

 Odavagyok magáért 

 A szerelem arcai 

8. Mindig nyitottak vagyunk arra, hogy más intézményekkel, szervezetekkel együttműködjünk. 

Nagyszerű, közös programot szerveztünk a Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal 

közösen. Ki volt a vendég 2019. március 8-án? 

 

 Pál Feri atya 

 Paskó Csaba atya 

 Iványi László atya 

9. A népmese mondása, hallgatása, a népmese kincs megőrzése fontos feladatunk. 1996 óta 

ápoljuk ezt a hagyományt. Mi a neve a mesemondó versenyünknek? 

 

 Aranyfonál 

 Aranyalma 

 Aranyvessző 

 



10. Mindennapi maceráink címmel hallhattunk előadást a viselkedésről, illemről, protokollról. Ki 

volt az előadó? 

 

 Papp Tímea 

 Görög Ibolya 

 Kruchió Julianna 

11. Városunk iskoláival is a legjobb kapcsolatot ápoljuk. A Rózsahegyi Napokon, Kis Bálint 

Napokon rendszeresen jelen vagyunk valamilyen módon. 2019-ben a Rózsahegyi Napok egyik 

programja Kunkovács László Kossuth-díjas etnográfus, fotóművész új könyvének bemutatója volt, 

amit könyvtárunk rendezett. Mi a könyv címe? 

 



 Kőemberek 

 Táltoserő 

 Endrődi vásárfia Lírai falurajz 

 

12.   Istenek és emberek címmel, neves televíziós személyiség tartott közönségtalálkozót 2019. április 

11-én. Ki ő? 

 

 Kepes András 

 Vámos Miklós 

 Bárdos András 

13. Vozár Márton Krisztián többször volt már könyvtárunk vendége. Legutóbb 2019 

augusztusában varázsolt el bennünket zongorajátékával Nyár végi estike programunkon. Ki volt a 

partnere ezen az esten? 

 

 Hajtmann Ildikó 

 Hodosán Dóra 

 Péter Erika 



14. A Szent Korona Kutatócsoport vezetője és a Szent Korona kora újkori történetének jeles és 

elismert kutatója tartott előadást könyvtárunkban  A Magyar Szent Korona 11 hazatérése címmel. Ki 

volt a vendégünk 2019. március 12-én? 

 

 Ablonczy Balázs 

 Valastyán Pál 

 Pálffy Géza 


