
Zenés irodalmi műsor óvodásoknak

Május 13-án, hétfő délelőtt az esztergomi Helischer 
József  Városi Könyvtár a Madarak és fák napja 
alkalmából tartotta meg zenés foglalkozását, Németh 
Tamásné, Vali néni vezetésével, óvodások számára. Az 
interaktív műsor nagyon színes volt. Elhangzott rengeteg 
vers, többek között Osváth Erzsébettől, Zelk 
Zoltántól, Weöres Sándortól, Szalai Borbálától, Árvay 
Jánostól, Szabó Lőrinctől. Gryllus-dalokra táncoltak a 
gyerekek, találós kérdések, mondókák, éneklés, 
madarakról szóló vetítés, és azok hangjainak 
meghallgatása színesítették a műsort, melynek végén a 
kicsik egy kosárkából meglepetést is kaptak.

Zimonyi Zsanett 
(Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom)

Színpompás tavasz

A Madarak és fák napja alkalmából, a TÁMOP-3.2.13-Vár 
a könyvt@r pályázat keretében rendezett szavalóverseny 
idén is nagy érdeklődésre tartott számot a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban. A május 8-i eseményre 
nyolcvan résztvevőt neveztek, akik nem csak a tatai 
iskolákból, hanem a térség alsó tagozataiból is érkeztek.
A versenyzőket két kategóriában díjazták, külön-külön az 
1-2. és a 3-4. osztályosokat. A zsűri tagjai, egyik részről 
Szőllőssy Erzsébet (Zsóka) nyugdíjas pedagógus, 
Kollárné Bombicz Zsuzsa művelődésszervező és 
Fülöp Zsolt művelődésszervező; a másik részről pedig 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester asszony, 
Farkasdi Lászlóné (Gitta néni) nyugdíjas pedagógus és 
Gútay Jánosné nyugdíjas 
pedagógus. 
Az év madara a gyurgyalag, 
szép, színes madár. A 
versválasztás kritériuma ehhez 
kötődött: olyan verseket 
vártunk a szavalóktól, amely a 
tavasszal, vagy a madarakkal 
kapcsolatos és szerepel benne 
valamilyen szín.
A versenyen -nagy örömünkre- 

többségben voltak a lelkes elsősök. Mi több, egy naszályi 
ovis szavalatát is meghallgathattuk a sárga rigóról. Izabella 
felvezette a versenyzők sorát, és kiállásával, bátorságával 
hatalmas sikert aratott.
A két korcsoport megmérettetése párhuzamosan zajlott a 
Művelődési Ház Vízimalom, illetve Kuckó termében. A 
nagyobbaknál Schmidt Péter előadásában - versenyen 
kívül -, egy bónusz versnek is örülhettünk. A díjazáskor a 
zsűri elnöke olyan tanácsokkal, észrevételekkel látta el a 
lurkókat, amelyekre a későbbiekben bátran építhetnek. 
Köszönjük a tanulóknak a részvételt, a lelkiismeretes 
verstanulást, a pedagógusoknak pedig, hogy segítették a 
diákokat felkészülésükben, és elhozták őket a versenyre.

Goldschmidt Éva 
(Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata)

A szavalóverseny eredménye:
1-2. osztály:
1. Nagy Kinga (1. oszt., Szent István Ált. Isk., Baj) – 
Simai Mihály: Anyám csevegő kertje
2. Virág Máté Ferenc (2. oszt., Talentum Iskola, Tata) – 
Vidor Miklós: Tavaszvárók
3. Fekets Lilla (1. oszt., Vaszary János Ált. Isk. Jázmin 
Utcai Tagintézménye, Tata) – Zelk Zoltán: Csilingel a 
gyöngyvirág
Különdíj: Szvitacs Panna (2. oszt., Kőkúti Ált. Isk. 
Fazekas Utcai Tagintézménye, Tata) – Osváth Erzsébet: 
Hóvirágos zöld szoknyában
3-4. osztály:
1. Schmidt Péter (3. oszt., Vaszary János Ált. Isk. Jázmin 
Utcai Tagintézménye, Tata) – Kis István Mihály: Tavasz
2. Makai Gréta (4. oszt., Szent István Ált. Isk., Baj) – Zelk 
Zoltán: Két cinke
3.Gyöngyi Gergely (3. oszt., Szent István Ált. Isk., Baj) – 
Ujlaki János: Tavasz
Különdíj: Petróczy Panna (4. oszt., Szent István Ált. Isk., 
Baj) – Vasvári I.: Tavasz
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Ó, azok a csodálatos állatok!

Telegdi Ágnes írónő neve nem ismeretlen a tatai gyermekek számára. Második alkalommal látogatott el a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárba, ezúttal állatos meséiből hallgathattak meg egy válogatást a kicsik. Az alsó tagozatos 
gyermekeknek szóló előadás hangulatát fokozták a kivetített képek. Az állatokról készült fotók érdekessége, hogy az írónő 
maga készítette őket, ugyanis hobbija a fotózás. 
Az interaktív előadáson a Talentum Általános Iskola kisiskolásai nagyon ügyesen válaszoltak Ágnes kérdéseire:  arra, hogy 
miért hosszú, hegyes a süni orra, vagy, hogy a gólya miért húzza fel hol az egyik, hol a másik lábát. Ügyességükért, 
türelmükért pedig jutalom járt! Ez a találkozási alkalom ugyan nem Barnabás maciról (az írónő másik nagysikerű 
mesesorozata a Barnabás meséi című) szólt, mégis eljött hozzánk. Köztünk volt könyv, kis matrica, autogramkártya, naptár 
formájában, amelyeket természetesen vendégünk alá is írt a lurkóknak.
Telegdi Ágnes író-olvasó találkozóin hagyomány, hogy a program végén a gyermekek lerajzolják az előadásnak azt a 
pillanatát, amely nekik a legjobban tetszett. A kicsik valamennyi állatot papírra vetettek, amelyről szó volt: a hátán úszó 
vidrát, a fél lábon álló gólyát, a fán ücsörgő mókuskát és persze a cinkét is.
Legvégsőként pedig a könyvek között való válogatás, vásárlás sem maradt el. Barnabás mesekönyvet éppúgy vásároltak a 
gyermekek, mint az Ó, azok a csodálatos állatok! sorozat kiadványait. Megköszöntük Ágnesnek, hogy bepillantást nyújtott a 
természet csodálatos világába. Remélhetőleg mindenki szívesen emlékszik majd az előadásra, és eszünkbe jut ez az alkalom 
akkor, amikor madarat látunk, vagy mielőtt rá akarnánk taposni egy pókra.

Goldschmidt Éva
(Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata)

41



Gyereksarok

Nyári olvasótáboros élmények a Helischer József  
Városi Könyvtárban

Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtárban az 
idén nyáron két ötnapos olvasótábort szerveztünk a 
gyerekeknek. Az egyik tábor (jún. 24-28-ig) egy TÁMOP 
pályázat segítségével valósult meg, mely az olvasáskultúra 
fejlesztését tűzte ki célul. Meghívott vendégeink nagyon 
tartalmas programmal látták el a gyerekeket, melyből csak 
néhányat emelnék ki:
Balázs Géza nyelvész nyelvekről, kultúrákról, írásokról 
mesélt vetítéssel egybekötve, saját élmények alapján, majd 
pedig anyanyelvünk régi és új szavaiból szókincsfejlesztő 
gyakorlatokat oldottak meg a gyerekek
Écsi Gyöngyi bábjátékos, mesemondó az Élet vize c. 
népmesével örvendeztetett meg minket, és a népmesében 
rejlő üzenetről beszélgetett a gyerekekkel.
Simon Gábor szociálpedagógus a japán költészet egyik 
jellegzetes versformájával a haikuval ismertette meg a 
gyerekeket.
Nyulász Péter író is a vendégünk volt, aki beszélt 
nekünk a Helka című meseregényének előzményeiről, a 
Balatoni mondakörről, amiből az író a regényéhez ihletet 
merített, és megmutatta nekünk azokat a helyszíneket is, 
ahol a Helka játszódik.
A másik olvasótáborunk jún. 17-21-ig tartott. A Rám-
szakadékon keresztül Dobogókőre túráztunk, rendhagyó 
fizikaórán, és írástörténeti foglalkozáson vettünk részt, 
tűzzománc medálokat készítettünk, strandoltunk a Szent 
István fürdőben.
Nagyon jól éreztük magunkat mindkét táborban, a 
gyerekek többsége visszatérő, és visszajelzéseik is nagyon 
pozitívak. 

Zimonyi Zsanett
(Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom)

Házunk tája 
Ez történt a József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár gyermekkönyvtárában

„Úgy élünk ezen a bolygón mintha lenne egy másik, ahová 
átmehetnénk.” (Dr. Paul Conett)

Pingvin Pityu látogatásai a József  Attila Megyei és 
Városi Könyvtárban

Az Összefogás a Tisztább, Humánusabb, Élhetőbb 
Településért ÖTHÉT Egyesület elnökének, Makai 
Ferencnek elmondása szerint a programjuk fő 
célkitűzése a gyermekek, a szülők és a nevelők környezet-
tudatosságának növelése. 
A helyi önkormányzatok, iskolák, közösségek, 
intézmények bevonásával zajló rendezvényeikkel, 
komplex, szelektív hulladékgyűjtési oktatási 
programjukkal az Egyesület minden társadalmi csoportot 
el szeretne érni. 
Pingvin Pityu az ÖTHÉT Egyesület kabalafigurája a 
József  Attila Megyei és Városi Könyvtárban 2013. május 
6-án az Esélyegyenlőség Világnapja keretében találkozott 
a Szent József  Otthon fiataljaival, akik Kömlődről 
érkeztek hozzánk. A kedves figura játékos formában 
ismertette a szelektív hulladékgyűjtés légyegét, felhívta a 
figyelmet az ózonréteg sérülékenységére, majd a fém, a 
műanyag és papír, valamint a komposzt 
különválasztásának bemutatásával az újrahasznosítás 
jelentőségét hangsúlyozta.
A közel ötven fiatalt megmozgató esemény mindamellett, 
hogy élvezetes volt, rávezette a résztvevőket a „nulla 
hulladék” tíz lépésből álló fontosságára.
A megszívlelendő pontok az alábbiak:
1.Viszek magammal bevásárló listát, vászontáskát, vagy kosarat.

2. Laposra taposom és szelektíven gyűjtök.
3. Komposztálok

4. Megjavítatom és újra használom
5. Elcserélem, továbbadom

6. Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet.
7. Keresem az újrahasznosított termékeket.

8. A visszaválthatót választom
9. Könyvtárba és kölcsönzőbe járok

10. Csökkentem a postai levélszemetet.
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Csak remélni tudjuk, hogy a 2013. május 13-án a 
tatabányai Mésztelepi Óvoda, a Rét utcai Óvoda, és a 
Turul Óvoda közel hetvenöt kisóvodása Pingvin Pityu 
ismételt látogatása során megértette, hogy milyen fontos a 
fenntarthatóság szempontjából a hulladékfajták 
szétválasztása és újrahasznosítása. Bereznay Csaba 
alpolgármester jelenlétével tisztelte meg a programot, 
amely akadályversenyből és előadásból állt.

 Az ÖKO-akadályversenyen a kisóvodásoknak az alábbi 
állomásokon kellett átjutniuk:
Petkugli, ÖKO-futam (bóják között kell minden 
versenyzőnek 1 perc alatt a lehető legtöbb szemetet 
szelektíven elhelyezni), Palackprés (5 perc alatt a lehető 
legtöbb műanyagpalack összenyomása), Színkereső 
(megfelelő színű karika dobása a megfelelő 
hulladékfajtához), Szelektív teke (megfelelő színű golyót a 
megfelelő hulladékhoz gurítani).
A remekül teljesítő Óvodások később meghallgatták 
Pingvin Pityu érveit és tanácsait, melyeket a kedves 
figura aktív közreműködésükre számítva adott elő.
Az ÖTHÉT Egyesület kimagasló munkát végez, 
köszönet érte!

„Ha a „nulla hulladék” törekvés megvalósul, jót tesz a 
gazdaságnak, mert munkahelyeket teremt, jót tesz az 
egészségügynek, mert kevesebb mérget termel, és ami a legfontosabb 
és a legfőbb, jobb a bolygónk számára!”
(Dr. Paul Conett kémia professzor, egyetemi tanár)

Acsády Árpádné 
(József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya)

Író-olvasó találkozó G. Szász Ilonával

Az Olvasásra születni című projekt 2008-ban indult a 
megyei könyvtárban. A cél egy több éves akció indítása, 
kezdeményezése volt, amely a szülőket, a könyvtárakat, a 
kiadókat, az írókat egyszerre mozgósította a gyerekek 
olvasóvá nevelése érdekében. 
2013. május 16-án lehetőség nyílt a projekt folytatására az 
Agora és a József  Attila Megyei és Városi Könyvtár 
közös szervezésében. Az író-olvasó találkozó vendége 
ezúttal G. Szász Ilona volt, aki az írás mellett 
színészettel, dramatikus játszóház rendezéssel foglalkozik. 
A könyvtárosként is dolgozó 
írónő 2009-ben írta első 
könyvalakban is megjelenő 
meséjét, A Mindentvarró tű-t, amely 
az Aranyvackor pályázaton 
különdíjat kapott.
Az író-olvasó találkozóra közel 
ötven elsős kisdiák érkezett a 
tatabányai Kodály Zoltán 
Általános Iskolából. A másfél órás 
rendezvényen a gyerekeknek 
alkalmuk nyílt megismerkedni a szerzőnővel és az általa 
írt kedves mesével. Lehetőségük volt továbbá egy, a 
könyvhöz kapcsolódó totó megfejtésére és 
kézműveskedésre is.
A rendezvénynek a Kortárs Galéria adott otthont, ahol az 
írónő könyvét is illusztráló művész, Szegedi Katalin 
képeiből készült kiállítást is megtekinthették a jelenlévő 
gyerekek. 

Sámuelné Ábrahám Mónika 
(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)

Gyermeknap – 2013

Egy héttel a városi rendezvények után könyvtárunk is 
megrendezte a gyermekek ünnepét. Programunk 
összeállításában a legfontosabb szempontnak a 
sokszínűséget tartottuk, annak érdekében, hogy az 
érdeklődők minél szélesebb köre megtalálhassa benne a 
leginkább kedvére valót. Ez a sokszínűség ugyanakkor azt 
is jelentette, hogy a kultúra számos oldalát megcsillantva, 
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gazdag programmal 
szórakoztattuk 
vendégeinket. Idén a zenét, 
mint művészeti ágat a 
Cserszömörce együttes, az 
irodalmat és 
képzőművészetet Szegedi 
Katalin, a színházat a 
Hokkedli Bábszínház 
képviselte. Jól megfért 
mindezek mellett hűséges 
arcfestőnk, Nagyné 
Boldog Kati néni, s 
kellemes szórakozást 
nyújtottak fejlesztő 

játékaink is. Igazán családias 
hangulatú, kellemes 
délelőttöt töltöttek nálunk 
az ide látogatók: míg a 
gyermekek körtáncot jártak, 
vagy Nyakiglábnak 
szurkoltak, esetleg Palkó 
nadrágját festették, a szülők 
kényelmesen olvasgattak, 
kávéztak az Öko-sarokban, 
vagy éppen kölcsönöztek, 
tájékozódtak.
Újra érvénybe lépett egy 
nap erejéig, az „írass be egy 
gyereket, hogy féláron 
beiratkozhass” akciónk, 
amit kibővítettünk a 
pedagógusoknak szánt kedvezményes beiratkozási 
lehetőséggel.

Eredményt hirdettünk

A 2012-13-as tanév Európai Unió által támogatott 
(TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0195 kódszámú, ” A megyei 
könyvtár és a nevelési-oktatási intézmények együttműködése a 
tudásbővítésért”) projektje két olvasópályázatának 
eredményhirdetését rendeztük meg 2013. június 3-án, 
10:00, és 14:00 órai kezdettel.  A „Mese, mese, mátka” és az 

„Olvasd velünk…!” mintegy 150 résztvevőjét jutalmaztuk 
értékes szép-, illetve szakirodalmi művekkel, az első 25-25 
gyermek pedig díjtalanul vehetett részt  Mendegélő című 
jutalomtáborunkon. A díjakat Anga Mária, illetve 
Bosnyák Viktória gyermekírók, meghívott előadóink 
adták át nyerteseinknek.

Három bajusz nyomában a rettegő fogorvossal

2013. június 10-én Víg Balázzsal, a „Három bajusz gazdát 
keres” és „A rettegő fogorvos” írójával találkozhattak megyénk 
három településének iskolásai. Tarján, Vértesszőlős és 
Tatabánya diákjai örülhettek a kortárs író jól felépített, 
kacagtató műsorainak. Találkozói nyomán a kisdiákok 
nem csak választ kaphattak az ilyenkor kézenfekvő 
„hogyanokra” és „miértekre”, de érdeklődésük is felkelt a 
művek iránt. Az olvasóikat jól ismerő könyvtáros 
kolléganők nem is késlekedtek, azonnal megvásárolták a 
köteteket, hiszen jól tudták, a „legelvetemültebb” 
könyvmolyok már másnap keresni fogják a fiatal író 
kedves, humoros meseregényeit.

Erősné Suller Ildikó 
(József  Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya)
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