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Könyvtárunkban több esztendős hagyománya – és nagy Erősné Suller Ildikó és Szerencsi Edina gyermek-
sikere! – van az egész tanéven át tartó – "Mese, mese, mátka" könyvtárosok választották ki a meséket, állították össze, s 
és "Olvasd velünk!" című – olvasópályázatoknak. Idén az értékelték ki a feladatlapokat. Ezeket a gyerekek az inter-
előbbin 140, az utóbbin 130 pályázó vett részt. A diákok netről is letölthették, illetve ugyanitt nyomonkövethetők 
többsége Tatabánya hat különböző általános iskolájából voltak az eredmények, melyeket folyamatosan frissítet-
került ki, de egy oroszlányi általános iskola tanulói is a tünk.
résztvevők között voltak, köszönhetően pedagógusaiknak, Végül – szintén már hagyományosan – ünnepélyes 
akik olvasókört szervezve segítették őket. díjátadóra került sor, június 4-én. Meglepetésvendég is 
Ebben az esztendőben az alábbi műveket kellett a részt- érkezett, Finy Petra írónő személyében. A gyerekek nagy 
vevőknek feldolgozniuk: örömmel fogadták, hiszen számos könyvét, illetve mese-

hősét ismerik és szeretik.
„Olvasd velünk!” A legeredményesebb résztvevők könyvjutalmat kaptak – 
ź Barcza Katalin: A kapu mintegy 120-an –, s minden résztvevő elismerő oklevéllel 
ź Csukás István: Hogyan fogtam el Settenkedő Tódort? térhetett haza, hiszen a kitartás, amit egész évben mutattak, 
ź Fésűs Éva: A palacsintás király mindenképpen díjazást érdemel. Három pedagógus is elis-
ź Janikovszky Éva: Égigérő fű merésben részesült: Bánki Éva (Tatabánya), Hartmanné 
ź Köves József: A közös kutya Tóth Katalin és Mezei Judit (Oroszlány).
ź Lakner Artúr: Édes mostoha Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)
ź Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok
ź Rákos Péter: Mumus a padláson
ź Szepesi Attila: A Mikulás lámpája
ź Varga Katalin: Barátom, Bonca

„Mese, mese, mátka”
ź Benedek Elek: Farkas koma háza
ź Berze Nagy János: Marci és az elátkozott királylány
ź Csudamadár
ź A kecskekörmök
ź Kriza János: A szegény csizmadia és a Szélkirály
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2012. június 11-én – könyvtárunkban nem először – Kedvcsináló a történetből:
Nyulász Péter IBBY-díjas író volt a vendég. Az író-olvasó 
találkozón ezúttal a 2011-ben az „Év Gyermekkönyve” díjjal „Különös események zavarják meg a 
jutalmazott „Helka” című, egy elfeledett balatoni mítoszt Balaton nyugodt mindennapjait.
feldolgozó kalandregényét mutatta be. A tihanyi Soktornyú Kastély népe 
Sok-sok humorral fűszerezett interaktív előadás volt, mely ünnepre készül: Helka hercegkisasz-
nem nélkülözte a tényekre alapuló ismeretterjesztést sem, szony hamarosan hivatalosan is trón-
kedvet csinálva gyermeknek, felnőttnek egyaránt a regény örökössé válik. Ám hősünk unja a 
helyszíneinek – akár újbóli – felkeresésére-felfedezésére. felhajtást, elszökik inkább a tiltott 
A résztvevő gyerekek aktívan közreműködtek az előadá- rengetegbe szamócázni.
son, s jól láthatóan élvezték azt. Mindeközben a Burok-völgy barlan-
Üdítő volt, hogy egy gyermekeknek szánt történet végre gok szaggatta szurdokában sötét lelkű 
kézzel fogható és ismerős helyszíneken játszódik, s a teremtmények gyülekeznek, hogy a 
szereplők nevét pedig úgy kell kiejteni, ahogy az írva van! kegyetlen Bora vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút 

Világi Orsolya (JAMK Tatabánya) álljanak a hercegi páron. Az egyetlen remény Kamor, a Bakony 
varázslója…”

A fantasy határát súroló, kacagtatóan humoros, kalandos 
meseregény elsősorban a már olvasni tudó, 7-12 éves 
korosztálynak íródott, ám felolvasva már 5-6 éveseknek is 
ajánlott.

(Forrás: http://nyulaszpeter.blogspot.hu)

Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel
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