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Könyvbemutató zeneszóval fűszerezve „majd kinövi”, de tapasztalatból tudjuk, hogy egy 
Gryllus Vilmos és Jász Attila közös estje a József  elhagyott allűr helyébe kettő újabb jön…) Mégis 
Attila Megyei Könyvtárban jólesik vicces önmagunkat és kicsinyeinket viszont 

látni a gondosan összeválogatott versek mögött.
A tapasztalat alapján a címet akár meg is A koncert alatt pedig remekül szórakozott kicsi és 
fordíthatnánk, így: koncert versekkel fűszerezve. A nagy. Nem volt 
gyermekközönség ugyanis évek óta várta már Gryllus olyan nagyon rég, 
Vilmos bácsit. Az elmúlt néhány évben kétszer is amikor a most 
szerepelt nálunk a népszerű előadóművész, ám szülőként jelent 
mindkétszer sajátos helyzet állt elő. A műsorokat l évő  anyukák ,  
felnőtt közönségnek állította ugyan össze, de szép apukák énekeltek 
számmal érkeztek gyermekek is, így ők végig kellett együtt az előadó-
hallgassák a „felnőttek zenéjét”, majd cserébe a val. S bár Gryllus 
türelmükért, nekik is jutott néhány dal befejezésként. Vilmost és Jász 
Így fordulhatott elő, hogy március 21-én az olvasótér Attilát kissé zavarba ejtette a „tömeg”, a résztvevőket ez 
szinte minden négyzetcentiméterét betöltötték az láthatóan egyáltalán nem zavarta. Igaz, talán nem volt 
érdeklődők. Jász Attila költő, az est házigazdája akkora „fegyelem” az előadás alatt, ám a közönség 
kénytelen volt rövidre fogva bemutatni az „Olvasásra átlagéletkora erre nem is hajlamosít. Elnézést kérünk a 
születni!” elnevezésű programsorozat babacsomagjá- kiváló művészektől, hogy erőfeszítéseiket nem úgy 
hoz készült Megy a kicsi láb című kötetet. „hálálta meg” a közönség, ahogyan azt korábban 
Az összeállítás remek kortárs verseket tartalmaz, az megszokhat ták .  A v issza je lzések a lap ján 
illusztráció Kun Fruzsina keze munkáját dicséri. mindenképpen pozitívan értékelném azonban az 
Varró Dániel Altatója (Kisbaba, kisbaba, vicces fej, estét. Mi azt is láttuk, hogyan ráztak a csemeték a 
cukipofa fejedet biccentsd el); Nyulász Péter Nyuszifül széksorok mögött, hogyan ringatták a szülők 
című költeménye (Reggel a vekker úgy ébreszt, attól a gyermekeiket a dallamok ritmusára, milyen örömtől 
kedvem mókás lesz); vagy éppen Kiss Ottó Az óvodában- sugárzó arccal érintették a nagyobbak a „dínótojást”, a 
ja vezeti az olvasót a 6 éven aluli korosztály kicsiny, ám „Nagy Könyvtári Dzsemborin”.

* Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)annál sajátosabb világába.  Kisgyermekes szülők 
tudják, (a nagy-gyermekesek is emlékeznek még), 

*bizony ebben a korban sarkalatos problémák az   
aprótalpúak életében: hogy nem ízlik az óvodai 

*A kötetben szerepel még Tóth Krisztina, Vörös István, grízkása, „nem piros bögréből iszom, hanem kékből”, apa 
Oravecz Imre, Csukás István, Gryllus Vilmos, Garaczi öltöztessen, anya csinálja a reggelit, és a többi, és a 
László, Balázs Imre József, Kukorelly Endre, Lackfi János 

többi. (Ilyenkor azzal vigasztaljuk magunkat, hogy 
egy-egy verse.
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Játék az ABC-vel Ebben az évben segítségünkre van a TÁMOP-3.2.4-
08/1-2009-0047 regisztrációs számú projekt is.

Nyergesújfalu Katonáné Bergmann Violetta (AEMK, Nyergesújfalu)
Gyermekkönyvtárosként nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyermekek szeressék meg az olvasást, 
szókincsük bővüljön. Sajnos a mai internetes világban Amit a VIII. Janikovszky Éva meseíró pályázatról 

tudni kell…

ź A 2011. évi meseíró pályázat meghirdetésére 2011. 
április 1-én került sor és április 30-án zárul.

ź A 2011. évi pályázat az NKA támogatásával kerül 
megrendezésre.

ź A pályázók a korábbi gyakorlatnak megfelelően két 
kategóriában indulhatnak: I. korcsoport, 6-10 
évesek, és a II. korcsoport, 11-16 évesek.

ź Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát 
választhatnak a pályázók.

ź A terjedelemi megkötés:  maximum 5 A/4 gépelt 
oldal lehet a pályázat.

ź Csak a nyomtatott formában készült pályaművek 
vesznek részt a versengésben.mindenki a gyors információkra, az azonnali 

ź Területi megkötés nincs, pályázni az ország minden megoldásokra törekszik. Gondolkodni, gondolataikat 
részéből, de az ország határain túlról is lehet. más-más módon kifejezni nincs türelmük, tudásuk. 

ź Minden pályázó csak 1, nyomtatásban még meg Tisztelet a kivételnek! Ha tehetem, minden alkalmat 
nem jelent írással indulhat. megragadok, hogy belenézzünk pl. a Magyar 

ź A pályaműveket postai úton a Központi Könyvtár Értelmező Kéziszótárba, a Magyar  Szinonima-
címére (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) vagy e-szótárba, lexikonokba, és ezen könyvek segítségével 
mailben a titkar@fszek.hu címen lehet beküldeni, játékos feladatokat találjunk ki. Egyre kevesebb az 
valamint személyesen is be lehet hozni a Központi ilyen dolgok iránt érdeklődő gyermek, de aki 
Könyvtárba, ahol az Átriumban levő gyűjtőládába megszereti, rendszeresen részt vesz ezeken a 
lehet bedobni. foglalkozásokon.

ź A pályázatokra és a borítékokra minden esetben Általában egyszerű, vidám, a különböző korosztá-
pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, lyoknak egyaránt megoldható írásbeli, illetve szóbeli 
címét, email címét, vagy az iskolájuk címét, feladatokat találok ki:
elérhetőségét. ź mesehősök nevének betűrendbe állítása;

ź A borítékon szükséges feltüntetni: „Meseíró ź mesecímek "felszeletelt" szótagjainak megkeresése, 
pályázat”. összeillesztése/ csapatjáték;

ź A pályaműveket nem küldjük vissza, és nem ź az ABC soron övetkező betűjével állatnevek 
őrizzük meg.keresése, / aki nem elég gyors, kiesik;

ź Az idei verseny időtartalma 1 hónap, 2011. április ź találós kérdések olvasása, megfejtése.
30-ig tart. 
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ź A pályázatokat postai úton 2011. április 30-i eredményhirdetésre a Központi Könyvtárban 
postabélyegzővel lehet beküldeni, emailben pedig 2011. június 3. péntek 14.00 órakor kerül sor, ahová 
2011. április 30. 24.00 óráig. a szakmai zsűrihez továbbjutott pályázókat hívjuk 

ź A verseny záró programjára, az ünnepélyes meg.
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