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Író-olvasó találkozó Lázár Zsófiával 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

Lázár Zsófia író - műfordítóval november 6-án 
ismerkedhetett meg a közönség a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár Bánhidai 
Fiókkönyvtárában. A népszerű meseíró, Lázár 
Ervin lánya a családi hagyományokat folytatva, a 
zsúfolásig megtelt kis terembe varázsolta 
mesehőseit, elbűvölve vele a főként alsó 
tagozatos diákokból álló hallgatóságot. 

 

Lázár Zsófia. Fotó: ifj. Gyüszi László 

A rendezvénynek, melynek szervezésében 
Sóvágó Zsoltné is közreműködött, 46 fő 
résztvevője volt. A könyvtár igazgató helyettese, 
Gyüszi László köszöntő szavai után az írónő 
elmesélte hogyan került 8 évesen első műve egy 
titkos napló lapjaira, majd felidézte 
legnépszerűbb alkotása, a Bogármese születését, 
melyet Sárközi Gyula koreográfus ötlete alapján 
édesapjával, Lázár Ervinnel közösen írtak. A 

mese alapján azonos című táncjáték is készült, 
mely a bemutató óta töretlen sikert arat. 

A találkozó közvetlen hangú beszélgetéssel 
folytatódott, melynek központi témája a mese 
által sugallt emberi értékek voltak: megértés, 
önzetlenség, barátság és szeretet. A kis rajongók 
kérdései záporoztak, hisz a mese bogár világa 
meglepő hasonlóságot mutatott mindennapjaik 
problémáival. Az írónő minden hozzá intézett 
kérdésre válaszolt, és tanácsot adott a felnőttek 
világát még nem értő gyermekeknek. 
Meglepetésként a diákok magukkal hozták a 
mesék alapján készített rajzaikat, majd a műsor 
végén hosszú sorokban álltak dedikációért. A jó 
hangulatú rendezvény sikerességét jelzi, hogy a 
résztvevők érdeklődése a találkozó után is 
megmaradt, akadtak, akik az írónő könyveit 
keresték a polcokon, könyvtárunk új 
beiratkozókkal gyarapodott. 

 

Fotó: ifj. Gyüszi László 

 



Értékteremtő délután a jeles napok 
között 

Goldschmidt Éva 

Jeles napok – télidőben címmel 
hagyományőrző műsort szervezett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár a Téli 
Gyermekkönyvhét alkalmából 2014. december 
1-jén. Az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetének támogatásával létrejött programon 
az alsó tagozatos diákok közelebbről 
megismerkedhettek a különféle népi 
hangszerekkel (flóta, doromb, magyar duda), 
valamint belehallgathattak a népdalok világába.  

A gyermekek a műsor kezdetén fontos feladatot 
kaptak, ugyanis elő kellett csalogatniuk az 
együttes férfi tagját. Bizony, jól látták, hogy a 
színpadi függöny mögött bújt meg valaki, s 
hangos „Zsolt!” kiáltással már elő is jött a 
zenész, így lett teljes a kis csapat. 

A jeles napok sora Szent Mártonnal indult, majd 
kinyitotta a kaput Erzsébet, hogy azon besétáljon 
Katalin. November végén már igen zord az 
időjárás, hideg szél fúj, és a farkasok is nagyon 
éhesek, a nyuszik dideregnek a félelemtől. A 
gyerekeknek nagyon tetszett a farkasról és a 
nyúlról szóló mese, amint a nyuszi menekül a 
farkas elől, hol a bokorba bújik, hol fel a magas 
fára mászik, végül kiköt a barlangban, ahol tüzet 
rak, hogy megmelegedjen. No, a tűzrakásban a 
gyerekek is segítettek, közösen énekelték az 
előadókkal az Ég a gyertya, ég című ismert 
dalocskát. Elérkezett a december, és vele együtt 
kopogtatott valaki. A nebulók mindannyian 
skandálták a Mikulás nevét, akinek kérdéseire 
csak igennel szabadott felelni. Így egyöntetűen 
igennel válaszoltak arra a kérdésre, hogy „ugye 
esténként nem szoktatok tanulással foglalkozni”, 
vagy arra, „hogy most a színházteremben 

kiabáltok”? A Mikulás kimondta az ítéletet: 
„virgácsot nekik”! No, de a következőkben 
kiderült, tudnak a gyermekek jók is lenni, ezért, 
mire megérkeztünk karácsony ünnepéhez, 
mindannyian tiszta szívvel, nagy örömmel várták 
Jézus születését. 

 

Vaskó Zsolt és Fehérváry Lilla  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Az előadás népi sajátosságokat mutató zenei 
stílusvilágát gyorsan megkedvelték a gyerekek, 
szólt is a hangos taps az énekszámok alatt. A 
történetbe szőtt téli ünnepek pedig segítettek 
abban, hogy a kicsik sorra vegyék, hogyan 
követik egymást a jeles napok, melyek azok főbb 
ismertetőjegyei. A hideg, esős téli időben kellett 
egy kis vidámság, kulturális értéket képviselő 
műsorszám, amely növelhette a gyerekek 
szívében advent fényességét. 

Víg olvasók találkoztak Vig Balázzsal 
 
Goldschmidt Éva 

Vig Balázs író látogatott el 2014. november 5-én, 
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár felkérésére 
Tatára. A nézőközönség a Talentum Általános 
Iskola valamint a Vaszary Általános Iskola 
diákjai voltak, akik már nagyon várták Balázs 
érkezését. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, 



hogy a Talentum Iskola negyedikesei előre 
megvásárolták a Puszirablók című könyvet, 
amely e találkozó témáját adta, és az őszi 
szünetben elolvasták azt.  A lurkók így 
kiszolgálták előadónkat könyvvel, hol az 
egyikük példányából olvasott fel részletet, hol 
egy másik diákét kérte kölcsön. A gyermekek 
pedig lelkesen, már-már meghosszabbított 
karokkal nyújtották át könyveiket.  

 

Vig Balázs.  

Kép forrása: www.vigbalazs.com  

Az előadás nem szokványosan indult, ugyanis 
elő kellett csalogatni Balázst, aki kis vártatva 
kalózként robbant be a terembe, és a sok-sok 
tágra nyílt szempár mind rászegeződött. Volt is 
sok jelentkező a kalóz szerepre!  

A Puszirablók című mese hőse, Szeretke 
királylány, sok gyermek kedvence lett már a 
könyv olvasásakor. Az író segítségével 
bemutattuk, mi történt, amikor a lány fürdött: 
kezeinkkel imitáltuk, amint egy hatalmas szívet 
rajzolunk a pára lepte tükörre. A történet szerint 
Szeretke királylányt a fürdőkád lefolyójából 
előbukkant kalózhajó nyelte el. Kalandos útján 
nem volt egyedül, találkozott Bújócskával, a 
kisfiúval és kengurujával. Szabadulásuk ára 
pedig, - ahogy arról a kalózkapitány rendelkezett 
- egy mázsa puszi.  

A gyermekeknek fontos a szülői szeretet, és, 
hogy azt tettekben, például jó éjt puszival is 
kifejezzék. A lurkók most megoszthatták 
egymással, mit éreztek akkor, amikor elmaradt 
az esti puszi. Természetesen kalózversenyt is 
hirdetett előadónk, öt bátor jelentkező közül a 
kalózkapitánynak kellett eldöntenie, hogy ki a 
legbelevalóbb, legfélelmetesebb, legkitartóbb 
kalóz.  

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Vidám, jó hangulatú találkozó, amelyen kicsik és 
nagyok játéka és az abból fakadó öröm 
ötvöződött - így jellemezhetnénk vendégünk 
nagyszerű előadását. Az aktív feladatmegoldás a 
kalózválasztással még nem ért véget, most 
ugyanis nem a megszokott asztalterítőt 
használtuk díszletként, hanem Balázs gyönyörű 
színekben pompázó terítőjét, amelyre az író-
olvasó találkozók alkalmával írtak, rajzoltak a 
gyermekek. Ennek a feladatnak ezúttal is 
szívesen eleget tett a közönség, mi több, az író 
dedikált könyvjelzővel ajándékozta meg a 
lurkókat.  

 
 

 



Kitártuk az ünnepre nyíló ablakot 
Máté Angival 

Goldschmidt Éva 

Máté Angi gyermekkönyv-írót láttuk vendégül a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermek 
részlegében 2014. december 12-én. A kis 
olvasók ismert és kedvelt könyve, „A legszebb 
karácsonyi ajándék a nátha” című kötet, amely a 
találkozó apropóját adta.  

A könyvben több író műve szerepel, köztük 
Máté Angié is, aki a „Volt egyszer egy ablak” 
című meséjét hozta el nekünk. Valamennyien 
szeretnénk egy olyan angyallal találkozni, aki 
azzal a meglepetéssel ajándékoz meg bennünket, 
amelyre nagyon vártunk.  

 

Kép forrása: www.libri.hu  

 

Az írónő erdélyi származású. Gyermekkorában 
meghatározó szerepet töltöttek be a mesék, 
mégis első kötete felnőtteknek szól. A Mamó 
című kisregény főszereplője a szomszéd néni, 
aki amolyan pótmama volt az életében. 
Beszélgetésünkből kiderült, hogy Angi jelenleg 
egy fővárosi óvodában dolgozik, és már az ottani 
gyermekek is megismerkedtek műveivel, és 
szeretettel befogadták, elfogadták őt. 
Könyveinek érdekessége, hogy az a Rófusz 
Kinga rajzolta a képeket, aki az év illusztrátora 
díjban részesült. 

 

 

Kép forrása: www.libri.hu  

Angit magával ragadták az ő munkái, mert 
mindegyik kép beszédes, akár szöveg nélkül is 
megállják a helyüket. Közelebb hozzák a 
valóságot, és az sem baj, ha a látottakba kicsit 
beleborzong az olvasó. 

No, de ünnep közeleg, borzongásra most nincs 
okunk, így gondolta ezt vendégünk is, aki 
családjával már várja a karácsonyt. Az ünnepre 
hangoló lótás-futást december közepén még 
korainak találja, inkább igyekszik úgy megélni 
az adventi időszakot, hogy szívében békesség, 
nyugalom lakjon. Ezt kívánja mindenkinek! 

 

 

Máté Angi dedikálja könyveit a vendégeknek.  

Fotó: Dományi Zsuzsa 

 

 



 

 

Mesélt a Mikulás 

Szlezákné Molnár Katalin 

Különleges vendég fordult meg december 5-én 
az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárában. Mikulás nap előestéjén 
magyar írók munkáiból válogatva meséket 
olvasott fel a gyerekeknek Mikulás bácsi.  

Varga Katalin erdei állatkái, Lengyel Balázs 
fehércsillagos sünikéje, Bódai-Soós Judit január 
hónapjának jégvirágvarázslatai és Nyquist 
Gizella az első hóban szaladgáló nyuszi 
etetésének története varázsolta el a kicsiket s 
nagyobbakat egyaránt. A mikulás ajándékát a 

gyerekek kedves versekkel, énekekkel hálálták 
meg, majd a karácsonyfa melletti asztalról apró 
ajándékot, könyvjelzőt friss mézeskalácsot 
kaptak. A téli díszbe öltöztetett 
gyermekkönyvtár, sok-sok könyv, a mézeskalács 
íze és illata, beszélgetések, fénykép készítése a 
Mikulással - mind-mind hozzájárult az ünnepi 
hangulathoz, kicsit ráhangolva ezzel mindenkit 
karácsony közeledtére. 

Köszönjük az élményt a Mikulásnak, a 
gyerekeknek s szüleiknek egyaránt! 

 

 

Fotók: Szlezákné Molnár Katalin. Képszerkesztés: Szilassi Andrea 

 



Nagy sikerrel zárult könyvtárunk 
mesepályázata 

Zimonyi Zsanett 

 

 
 

 

A Kalandozásaim Bergengóciában címmel, 7–
10 éves gyermekek részére szeptemberben 
meghirdetett pályázatra 68 beküldött mesét 
kaptunk Magyarország különböző részeiről, 
ebből 15-öt a határon túlról, Erdélyből és 
Szlovákiából. 

Nagy öröm volt olvasni valamennyi mesét. Igazi 
meglepetés volt bennük az, hogy a számítógépek 
világa nem pusztítja el a gyerekekben a mese 
világát, hanem inspirációként jelen van és 
bekerül a mesék világába. A meséken keresztül 
érzékelhető a gyerekek szociális érzékenysége, 
és az a rugalmasság, hogy képesek többször is 
nézőpontot váltani, több szemszögből is látni 
ugyanazt a világot. Nagyon megható és 
tanulságos volt számomra az egyik mese 
fordított világa, melyben a gazdátlan, egyedül 
kóborló embereket viszik a kutyák a menhelyre, 
és egy másik mesében a kukákban lévő kidobott 
holmik, az emberek által haszontalannak ítélt, 
kiselejtezett tárgyak indulnak Meseországba 
szerencsét próbálni. Más mesékben a gonoszról 

sokszor kiderül, hogy nem is olyan gonosz, vagy 
megjavul, fontos az ellenségek kibékítése, és a 
másság elfogadása. Ezek, a gyerekek által 
közvetített gondolatok számunkra felnőtteknek is 
fontos üzenetet hordoznak. 

Az eredményhirdetésre és díjkiosztóra október 
27-én, hétfőn délelőtt került sor a könyvtárban, 
melyen Topor Ferenc felvidéki mesemondó és 
néptánc pedagógus a „Csillagszemű juhász” 
című népmesével nagy örömet szerzett az 
egybegyűlt óvodásoknak és vendégeknek. A 
pályázatra beküldött mesék hamarosan 
honlapunkon is olvashatók lesznek, a Szülőföld 
Kiadó pedig egy szép kiadványt jelentet meg a 
mesékből karácsonyra. A kötet már 
megvásárolható könyvtárunkban. 

 

 

Topor Ferenc mesemondó a gyermek közönséget is 

bevonta produkciójába.  Fotók: Zimonyi Zsanett 


