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Idén immár harmadik alkalommal ünnepelte a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 
gyermekeket. 2014. május 18-án az enyhén esős, 
hideg időjárás kevésbé kedvezett 
programjainknak. Ez alkalommal ugyanis az 
Öko-teraszt is benépesítettük a rendezvény 
idejére: a Virgonckodó Játszópark 
hagyományőrző, óriás fajátékai kaptak itt helyet. 
Látogatóinkat azonban csöppet sem zavarta a 
csöpörgő eső, vagy az alacsony hőmérséklet – 
kiskabátba bújva élvezettel próbálgatták a 
felkínált eszközöket.  

 

A mesekedvelőket Mikolasek Zsófia (Délibáb 
Színház) szórakoztatta, nem kevés sikerrel, 
hiszen a „társulat” többi tagját a nézők közül 
verbuváló előadás gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt magával ragadott. A zenét ezen a 
délelőttön a Tarisznyások zenekar szolgáltatta 
„Csengő-bongó” című előadásával.  

Természetesen az arcfestés sem hiányozhatott, 
Nagyné Boldog Katalin ezúttal is 
remekműveket alkotott, az aprótalpúak 
legnagyobb megelégedésére. A Könyvtárellátó 
könyv- és játékárudája tette kerekké ezt a 
lelkiekben napsütéses napot. 



Olvasni nem ciki! – Böszörményi 

Gyulával 

Erősné Suller Ildikó 

Május 13-án harmadik fordulójához érkezett az 
„Olvasni nem ciki!” című író-olvasótalálkozó 
sorozat. Könyvtárunk ezúttal Böszörményi 
Gyulát, számos népszerű ifjúsági regény 
szerzőjét látta vendégül.  

A néhány mondatos bevezető után, szűnni nem 
akaró kérdésáradat indult el, melynek nyomán 
betekinthetést nyerhettünk a szerző múltjába, 
jelenébe, munkájába, magánéletébe.  

Egészen közel engedte magához hallgatóságát, 
mint mondta, -„Buta kérdés nincs, legfeljebb 
nem válaszolok!” – És mindenre válaszolt! 
Kölcsönösen szimpatikusnak találta egymást író 
és közönség.  

Közvetlenségével fesztelen légkört teremtett, 
melyben együtt kacagtak vele apró házi 
kedvenceinek csínytevésein, és együtt 
szomorkodtak a gyermekkor intézeti éveinek 
keserűségein. Az érzelmek skálájának 
magasságait és mélységeit egyaránt bejártuk 
aznap délután mindannyian. Köszönet érte! 

 

Böszörményi Gyula 

A fotókat Török Csaba készítette. 

 

Gyere a GYEREKkönyvtárba! – 

Gyereknap és közönségtalálkozók 

kicsiknek és nagyobbaknak 

Gurinné Pintér Gabriella 

Gyerek zsivajtól volt hangos a gyermekkönyvtár 
ismét. A tanév végi és a könyvtár felújítási 
hajrában jó pár rendezvénnyel sikerült 
közönséget toborozni átmeneti helyünkre. 

Különleges személyiséggel, Böszörményi 
Gyula íróval találkozhatott a közönség május 
12-én. A helyi általános iskolákból érkeztek az 
alkotó rajongói, az író-olvasó találkozóra, 
amelynek kellemese hangulata mindenkit 
magával ragadott. 

 
Böszörményi Gyula. 

Böszörményi Gyula immár ötvenedik könyve az 
idei ünnepei könyvhéten fog megjelenni. Ez a 
kötet nem más, mint a nagysikerű Lúzer Rádió 
Budapest! újabb kötete. Az író először mesélt az 
életéről, a műveiről, majd válaszolt a gyerekek 
által feltett kérdésekre. Sok diák hozta el 
otthonról egy-egy saját Böszörményi könyvét, 
hogy dedikáltathassa a szerzővel. 



A következő találkozó vendége Nyulász Péter 
író volt. A fiatal író gyermekversekkel, 
mondókákkal, mesékkel és kitalálós versikékkel 
jelent meg eddig, amelyeket igen gazdag 
gyermeki fantáziával tölt meg. Nyulász Péter 
nemcsak bájos, kerekded versikéin keresztül, 
hanem élőben is azonnal megtalálta a hangot a 
közönséggel. A Miazami és a Miazmég kötetek 
versikéivel ismerkedtünk, mondókákat 
mondogattunk, találgattuk a kitalálós versek 
megfejtéseit. 

 

Nyulász Péter 

Az újabb vendég a Ziránó Szinház volt, akik 
egy kesztyűs bábjátékot adtak elő Pulcinella 
kertészkedik címmel. Az előadás a maga 
egyszerűségével fergeteges volt! Öröm volt látni 
a gyerekek arcán az izgalmat, a félelmet, a 
tetszést, a csodálkozást, az aktív részvételt a 
cselekményben. A két fiatal bábművész 
nagyszerű hangulatot teremtett, a zsúfolásig 
megtelt helységben. 

 
Zirano Színház 

A programok zárásaként Vig Balázs íróval 
találkozhattak a gyerekek, aki a Három bajusz 
gazdát keres című könyvét ajánlotta a 
közönségnek. A rendkívül szimpatikus és fiatal 
író hamar belopta magát a gyerekek szívébe. 
Pöndöri uram, Fancsali uram és Hóborti úr 
bajuszai egyszer csak leugranak gazdájuk orra 
alól és világgá mennek.  Kalandjaikról a 
kötetben olvashatunk. 

A találkozó során kiderült az író legújabb meséje 
a napokban lát napvilágot Puszirablók címmel. 

 
 

 

Víg Balázs 

A programok a KDOP-3.1.1./B-12-2012-001 
pályázati kódszámú „Funkcióbővítő belváros 
rehabilitáció Dorogon –az Arany János Városi 
Könyvtár közösségi színtérré alakítása” című 
projekt az Európai Unió támogatásával és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósultak meg. 

A fotókat Csarnai Katinka Eszter és Madarász 
Tímea készítette. 



 

Tavaszi vízcseppek hulltak a 
gyermekkönyvtárban 
Goldschmidt Éva 

Gyönyörű, napsütéses időben érkeztek a kis 
szavalók a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
gyermekrészlegébe 2014. május 9-én. A 
„Madarak és Fák Napja” alkalmából 
megrendezett versenyen három iskola diákjai 
vettek részt. A megmérettetés témája a víz volt, 
amely valamennyi élőlény éltetője és táplálója. 
Az esemény fantasztikusan indult, hiszen Csatay 
Liliána, a Vaszary Általános Iskola második 
osztályos tanulója rögtön nem is egy, hanem két 
verssel örvendeztetett meg bennünket. Tőle 
hallhattuk Kányádi Sándor költeménye mellett 
Jász Attila Vacak-patak című művét. 

 

Csatay Liliána 

 A diákok versválasztása sokrétű volt, ahol a víz 
több formában megmutatkozott. A költemények 
képzeletben elrepítettek minket a Balaton 
partjára, szinte bőrünkön érezhettük, hogy 
milyen a meleg eső, és fülünkben hallhattuk a 
tenger tajtékzó hullámcsapásait. 

A zsűritagok – Szabó Szerafina könyvtáros, 
Ivanics Lászlóné versíró, és Kollárné Bombicz 
Zsuzsa művelődésszervező – tanácskozása alatt a 
gyermekek a kihelyezett finomságokból ehettek, 

ihattak, kisvártatva pedig a zsűri visszatért az 
eredménnyel. Valamennyi résztvevőt 
emléklappal és az Év Madarát ábrázoló 
kulcstartóval jutalmaztuk, amely egy túzokot 
ábrázol.  

Ivanicsné Ica zsűritagunk két verssel készült, 
amelyeket az alkalomra, a témához 
kapcsolódóan írt, a gyermekek pedig nagy 
tapssal honorálták gondolatébresztő sorait. 

Díjakat egy korcsoportban (2-3. osztály) adtunk 
át: az első helyen Vass Botond végzett Tamkó 
Sirató Károly Dal a tóról című versével. Azután 
a Szalay Minka Regina által szavalt Meleg 
esőben! című költemény nyerte el legjobban a 
zsűri tetszését, majd Kis-Prumik Levente Rónay 
György Délutáni zápor című versével a harmadik 
helyen zárt. Csatay Liliána pedig a különdíj 
boldog tulajdonosa lett. 

Eredmény: 
1. Vass Botond (3. oszt., Kőkúti Ált. Isk. 

Fazekas Utcai Tagint.) 

2. Szalay Minka Regina (3. oszt., Talentum Ált. 
Isk.) 

3. Kis-Prumik Levente (3. oszt., Fazekas Utcai 
Ált. Isk.) 

Különdíj: Csatay Liliána (2. oszt., Vaszary János 
Ált. Isk.) 

 



Négy évszak a kisvakonddal 
Goldschmidt Éva 

A Kisvakond történetek bizonyára sok gyermek 
és felnőtt számára ismerősek. A Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár gyermek részlege is 
bővelkedik a helyes kis állatról szóló 
mesekönyvekben. A gyermeknap alkalmából a 
könyvtár szervezésében és a Cseh Centrum 
támogatásával jöhetett létre a Kisvakond 
képkiállítás 2014. május 26-án, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ Folyosó galériáján. 

A megnyitón a Paulovicsné Gouth Zsófia ének-
zene tanárnő által komponált zeneszámot 
hallgathatták meg az óvodások, amelyet erre az 
alkalomra írt. Gitárjátékával és Tüske Bökis 
dalával pedig hamar belopta magát a kicsik 
szívébe. Zsófia szívből nyújtotta át a 
gyermekeknek szánt meglepetést: gerezdekre 
szeletelt almával kínálta a kicsiket. 

 

Paulovitsné Guth Zsófia és Sinkó Ildikó 

 
Sinkó Ildikó könyvtárvezető megnyitó 
beszédében érdeklődéssel kérdezte a 
gyermekektől, mit szólnának, ha a művelődési 
ház téli kertjében előbukkanna a vakond, és mi 
mindent csinálna a könyvtárban, ha egyszer csak 
ott találná magát? A lurkók ügyesen 
megválaszolták, milyen sok mindennel lehet 
foglalkozni a könyvtárban. Például a vakond is 
olvashatna könyveket, újságokat, társasjátékkal 
játszhatna, könyveket kölcsönözhetne… 

 

 

A rövid műsort követően a gyermekek 
végignézték a képeket, majd útjuk a 
gyermekkönyvtárba vezetett, ahol a Kisvakond 
és az árvíz című mesét hallgathatták meg. A 
főhősünket bemutató könyveket megnézegették, 
sőt, megtalálták bennük azokat a rajzokat, 
amelyeket a kiállítás anyaga is tartalmaz. 
Gyermek és óvónő, könyvtáros és kívülálló 
örömmel részesült – a képeknek köszönhetően –, 
főhősünk sokszínű életéből, a látvány nyújtotta 
élményből. Ki így, ki úgy, de kötődik hozzá, és 
ez fantasztikus! 

 

A tárlat 2014. május 26-tól június 10-ig 
tekinthető meg, a belépés díjtalan! 

A fotókat Goldschmidt Éva készítette.



 

Leányvári gyerekek madaras 
élményei 

Leányvárról nemrég egy érdekes mese-élmény 
füzet érkezett KSZR csoportunkhoz. Pócsföldi 
Gáborné könyvtáros szerkesztette a helyi 
madarász- és rajz szakkör alkotásaiból. 
Kiválasztottunk néhány művet ebből, hogy 
közreadjuk a jó példát, és felhívjuk a figyelmet a 
tanulók ügyes munkáira. A madarász szakkört 
Pálinkás Józsefné, a rajz szakkört pedig Tárczi 
Gabriella vezeti.  

Balázs Dániel, 3. osztályos tanuló 

Itt is egy bagoly! 

Ősz van, Bükfürdőre utazunk.  
− Mikor érkezünk Bükfürdőre? − kérdi a 
három éves Dorka. 
− Mindjárt! − válaszol Apa.  
Egy fél óra múlva már én, Ati és Dorka a fürdő 
felé indultunk Anyával és Apával. Egyszer szól 
egy bácsi Atinak.  
− Figyeljétek a fákat, mert én láttam errefelé 
mókusokat! − 
Mi persze rögtön elkezdtük nézni a fák lombjait. 
Dorka előre is szaladt, egy fa alatt megáll és 
kiabál:  
− Bubó ül a fán! − 
Én és Ati odaszaladtunk.  
− Jé, egy bagoly! − S egyszerre nagyot 
kurjantottunk. Én odafutottam egy másik fához, 
azon is ült egy bagoly.  
− Itt is egy bagoly! − kiabáltam. 
 Ati és Dorka fákhoz futottak és kiabálták: 
− Itt is, itt is van egy! −  
Én összeszámoltam tizenkét fülesbagolyt. Ezen 
túl minden nap bagoly lesen voltunk. Én csak azt 
furcsállottam, hogy nyitva van a szemük. A 

könyvekben azt írják, hogy a baglyok nappal 
alszanak és este vadásznak. 
Eszembe jutott, amit a madarász szakkörön Ica 
néni mondott. Ezek a madarak szigorúan 
védettek! Kedvencük a mezei pocok. Télen nagy 
csapatokba verődnek. Költési időszakuk április, 
május hónapja tojó 4-6 tojáson 27-28 napon át 
kotlik. Arról, hogyan alszanak − nem mondott 
semmit. Kigondoltuk, hogy egyik este Atival és 
Dorkával meglessük őket. Apa húzta a lóbőrt, 
Anya úgy nézett ki mintha aludna. Mi ki 
akartunk osonni, de Anya csodálkozó hangját 
hallottuk:  
−Apa a gyerekek alvajárók lettek! − 
Én, Ati és Dorka kinyújtottuk a kezünket mintha 
igaziból alvajárók lennénk. Anya elfordult, mi 
visszafutottunk az ágyba. Anya az ajtó felé 
mutatott, ahol régebben álltunk, aztán azt 
motyogta: 
− Biztos csak álmodtam. − 
Apa még egy kicsit zsörtölődött, hogy 
felébresztette, aztán elaludt. Anya egész este 
olvasott magának. Így ment ez napról napra, de 
nem jártunk sikerrel. Addig ment ez, mígnem 
vége lett a nyaralásnak. Én azt gondoltam ki, 
hogy jövőre, ha ősszel jövünk, hozok egércsalit a 
baglyoknak. De mit szólnak majd hozzá 
Anyáék? 
 

 

Balogh Réka rajza 
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Házi bajnokság a 
gyermekkönyvtárban 
 
Takács Tímea 

 

Május 15-én délután zajlott az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában működő sakk szakkör 
házi sakkbajnoksága, melyre négy korcsoportban 
17 érdeklődő nevezett. A szokatlanul nedves és 
hideg idő sem tudta kedvét szegni a 
legelszántabb sakkrajongóknak, akik a 
gyermekkönyvtárban lelkes szurkolókkal 
körülvéve játszották le a meccseket. Három 
korcsoportban -6-8 éves, 12-14 éves és 15-18 
éves- a létszám lehetővé tette, hogy mindenki 
játsszon mindenkivel. Számhúzással dőlt el az 
első mérkőzések párosítása, s a győztes partik 
száma alakította ki a végső sorrendet. A kihívás 
komolyságát mi sem bizonyította jobban, mint a 
néha fel- feltörő könnyes öröm vagy csalódott 
sóhaj. Az eredményhirdetésre közel két óra játék 
után került sor.  
 

 

 

A 6-8 éves korcsoportban indulók közül az első 
helyet a verseny legfiatalabb versenyzője Bázsa 
Imre (6) érte el kiharcolva az idősebb 
versenyzők elismerését is.  
 

 
 
A 12 – 14 éves korosztály népes táborából végül 
az első helyen két-két győztes meccsel Keltai 
Dóra (13) és Bázsa László (13) végeztek. 
Második helyezett egy győzelem és egy 
döntetlen bezsebelésével Schäffer Mihály, (13) 
lett, a harmadik helyen pedig egy döntetlen 
eredménnyel Bázsa Tamás (13) végzett. 
 
A legidősebbek között (15-18) az első helyet 
Szécsi Balázs (18) szerezte meg, őt követték  
Babai Bence (17) és Bázsa Bea (15). 
 

A Sakk szakkör a nyáron szünetel, de 
szeptembertől ismét várja régi és új a sakksport 
iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat az 
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárába csütörtökönként 16 órától.  
 
 



Napfény Karnevál 2014. 

„Hogy jól kezdődjön a nyári szünet” 
 

Takács Tímea 

 

Június 14-én délután kilencedik alkalommal 
népesült be az oroszlányi Szent Borbála tér a 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár és az oroszlányi 
Ifjúsági-és Társasjáték Klub által szervezett 
Napfény Karneválnak köszönhetően. A 
rendezvény témájában kapcsolódott a 60 éves 
Oroszlány város ünnepség-sorozatához, hiszen 
számos programelem volt hivatott felidézni a 
város néhány olyan, a városlakók életében szép 
emlékeket hagyó épületegyüttesét mint a régi 
strand, a vidám park vagy az Ady mozi. 

 

A csodálatos napsütésben számos ügyességi 
fajátékot, „vizes” játékot kipróbálva gyűjthették 
a napfénytallérokat a vállalkozó kedvű gyerekek. 
A bütyköldében napfényvirág készült, a 
felállított sátorban régi rajzfilmekből láthattak 
részleteket a gyerekek. A meghirdetett 
rajzversenyen vidámparkot tervezhettek, 

rajzolhattak a vállalkozó szelleműek, s a legjobb 
munkákat ajándékcsomagokkal jutalmazták a 
szervezők a Greenenergie KFT jóvoltából. A 
legjobbak: Orgován Vivien, Szamosi Mercédesz 
és Krizsán Dóra lettek. 

A jól megérdemelt tallérgyűjtésért cserébe a 
szorgoskodók birtokba vehették a legnagyobb 
csúszdás nyuszi és a legkisebb ugráló légvárakat, 
a fa körhintát. A büfében csillapíthatták 
szomjukat a nemcsapvíz.hu és éhségüket 
lángossal is a Porcijó büfé felajánlásából. Ezen 
kívül arcfestésre, tetoválásra és hajtogatott lufi 
figurára is cserélhették megszerzett 
napfénytallérjaikat a résztvevők. 

A téren felállított színpadon színes műsor 
szórakoztatott gyereket, szülőt, nagyszülőt. A 
Bakfark Kvartett koncertje után meséket 
hallgathattak Koller-Molnár Tímea és Bata 
Gabriella előadásában. Ez után a Hokkedli 
bábszínház bábelőadását, majd a PlatinA 
Táncstúdió táncshowját láthatta a nagyérdemű a 
színpadon. A Zabszalma zenekar koncertjével 
zárult a műsorok sora.  

A napfényes napra a koronát a tűzoltók által 
létrehozott habparti tette fel, méltó 
záróakkordjaként a mesés délutánnak. 

 

Köszönjük támogatóinknak az önzetlen 
segítséget! Flepp Hang- és Fénytechnika, 
nemcsapvíz.hu, Aszódi és Társa, Greenenergie 
Kft., Vértesi Erdő Zrt., Oroszlány 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Hostya 
Imre, Porcijó Büfé, Oroszlányi Piac. 

Fotók: Szlezákné Molnár Katalin és Takács Tímea 


