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Gyermeknap 2015. 

Erősné Suller Ildikó 

Rendhagyó módon ünnepelte a gyerekeket a 
József Attila Megyei Könyvtár 2015. május 17-
én. A látogatók ugyanis „meseországi” 
környezetbe csöppentek: jelmezbe bújt 
kolléganőink boszorkányként, Harisnyás 
Pippiként, cigánylányként, török basaként, 
varázslóként, hercegnőként és Hamupipőkeként 
fogadták vendégeiket.  

 

Joós Tamás alkalmi zenekara.  Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Joós Tamás Violin király és Hanga 
királykisasszony (G. Szász Ilona) című 
mesejátékának előadása során, a történet aktív 
részeseivé tette a nézőket. Alkalmi zenekart 
verbuvált ugyanis az önként jelentkező 
apróságokból, akik ki is tettek magukért. 
Tekerőlanton, citerán, furulyán, csörgődobon 
kísérve a „mestert”, kiűzték az ördögöt Hanga 
királykisasszonyból. A móka azonban az előadás 
után is folytatódott: 7 állomás mesebeli 
feladataiért cserébe ajándékot választhattak a 
bátor vállalkozók; elmélyülhettek a fejlesztő-
játékaink nyújtotta kihívások megoldásában; 

pálcikabábokat készíthettek kedvenc meséikhez, 
vagy megpihenhettek a mesekuckóban kedvenc 
meséik hőseivel. A könyvek mellett azok főhősei 
is felbukkantak. Természetesen nem maradhatott 
el az arcfestés sem, hiszen ez oly sok 
gyermekszívet megdobogtat! A felnőtt kísérők 
részére kedvezményes beiratkozási lehetőséget 
kínáltunk, és a könyvtár valamennyi 
szolgáltatását is igénybe vehették.  

Rendhagyó volt azért is, mert e napon tartottuk a 
„Mondom, hallom, rajzolom!” című projekt 
rajzversenyének eredményhirdetését. A 140 
beérkezett pályaműből 30 rajzot díjazott a 2 tagú 
zsűri: Nagy Edit képzőművész és Rektor Orsolya 
pedagógus. Az első, második, harmadik 
helyezettek, valamint a különdíjasok oklevelet és 
ajándékkönyvet, a többi pályázó pedig 
emléklapot és állatfigurás színes ceruzát vehetett 
át. A díjazott munkákat kiállítottuk a JAMK 
Könyv-Kép-Tár galériájában.  

 

A Mondom, hallom, rajzolom című pályázat díjazott, 

kiállított alkotásai. Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Az elégedett gyermekarcok mellett a pozitív 
visszajelzések is bizonyítják, remek hangulatot 
sikerült varázsolnunk erre a nem mindennapi 
délelőttre. 



Nyitott kapuk rendezvénysorozat 

Erősné Suller Ildikó 

2015 tavaszán a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár is csatlakozott az önkormányzat, az 
oktatási intézmények és a szolgáltatók 
részvételével zajló „Nyitott kapuk” 
rendezvénysorozathoz. E rendezvény célja, hogy 
a város fiataljain keresztül közvetve, 
megismertesse a szolgáltatók tevékenységét 
városunk lakosaival. Az „Együtt értetek” 
szlogennel futó rendezvénysorozat három 
részből áll. Elsőként egy kétnapos kiállításra 
kerül sor, melynek során a szolgáltatók és a 
környezet- és természetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek a Vértes Agorájában egy-egy 
stand mellett közösen adnak információt, 
tájékoztatást szolgáltatásaikról az odalátogató 
óvodai- és iskolai csoportoknak.  

Ekkor hirdetik meg az „Együtt értetek” című 
alkotói pályázatot is, melyre a programban 
résztvevő gyermekek által készített, a 
legszimpatikusabb szolgáltatóhoz kapcsolódó 
rajzokat várják a szervezők. A következő, 
néhány hetet magában foglaló időszak alatt az 
egyes szolgáltatók megnyitják kapuikat a 
gyermekek előtt, és kb. 30-40 perces 
időtartamban bemutatják tevékenységüket. Az itt 
szerzett ismeretekről a csoportok egy játékos 
vetélkedő keretén belül adnak számot az Ipari 
Skanzenben tartott záró rendezvényen.  

Nagyszerű lehetőség ez arra, hogy öko-szemlélet 
mellett elkötelezett könyvtárunk is bekerüljön a 
köztudatba szolgáltatásaival, rendezvényeivel. 
Számba vettük tehát az elkövetkezendő időszak 
programjait. Külön e célra portfóliót állítottunk 
össze: információs kiadványokat, szórólapokat, 
plakátokat készítettünk, és laptoppal, projektorral 
és egy roll-up-pal kitelepültünk az Agorába. A 
kétnapos kiállítási időszak alatt (2015. április 21-
22.) közel 200 gyermek, pedagógus, 
óvodapedagógus kereste fel standunkat. 
Könyvtárunk reklámkiadványai szépen fogytak. 

Miután a rendezvénysorozat kötelező eleme a 
szolgáltatóknál tett látogatás is, így bennünket is 

sokan felkerestek. A látogatási időszakban 17 
alkalommal tartottunk könyvtárbemutató 
foglalkozást, melyet rendszeresen összekötöttünk 
papírszínházzal és kézműves foglalkozással. 

Ezek az alkalmak közel 400 fő látogatót 
vonzottak. Mindez, egyéb elfoglaltságainkat is 
figyelembe véve (Anyák napi szöszmötölő, 
gyermeknap, eredményhirdetések) roppant 
mozgalmas időszakot jelentett, viszont számos 
óvoda és általános iskola képviselőjével vehettük 
fel újra a kapcsolatot. Nem csak mi profitáltunk 
ebből. Az óvónőknek, nebulóknak egyaránt nagy 
örömet jelentett a könyvtárlátogatás – hála lelkes 
kolléganőnknek, Szerencsi Edinának. 

A záró rendezvény sem akármilyen esemény 
volt. 9 óvodai és 4 iskolai csapat mérte össze 
tudását, valamint ekkor került sor az alkotói 
pályázat eredményhirdetésére. A beérkezett 
összes pályamű megtekinthető volt a Skanzen 
irodaépületében, ahol friss vizet, gyümölcsöt, 
pogácsát fogyaszthattak a versenyzők. Mint a 
legtöbb szolgáltató, így a JAMK is hozzájárult az 
alkotások díjazásához: 3 db jutalomkönyvet 
osztottunk szét a nyertesek között.  

Sikeres, remélhetőleg a programsorozaton túl 
mutató projektet zártunk. Köszönet a 
szervezőknek és azoknak  a kollégáknak, 
kolléganőknek, akik tudásuk legjavát adva, 
valamilyen módon részt vettek a 17. Nyitott 
kapuk rendezvénysorozat megvalósításában! 

 

Nagy Ádám kommunikációs munkatárs és kulturális 

szervező gyermekek körében a JAMK standján. 

Fotó: Erősné Suller Ildikó 



Remek hobbi a bélyeggyűjtés! 

Goldschmidt Éva 

Bélyegfoglalkozást tartottunk a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár gyermek-
könyvtárában 2015. április 29-én. A játékos 
ismeretterjesztő előadáson a Kőkúti Általános 
Iskola harmadik osztályos diákjai vettek részt. 
Angyal Erzsébet és Hatvani Márk, a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének tagjai a 
foglalkozás keretében mutatták be a bélyeg 
használatát, valamint elmondták, hogyan kell 
leáztatni a borítékról, képeslapról a bélyeget, 
hogy az a saját gyűjteményünket gazdagítsa.  

 

Ismerkedés régi magyar és külföldi bélyegekkel. 

Fotó: Goldschmidt Éva 

A közelgő nagy tatai fesztivál apropóján a 
játékos vetélkedő a víz, a zene és a virág témák 
köré csoportosult. A diákok először a vízzel 
kapcsolatban tudhattak meg érdekes 
információkat Tatáról, és helyezhettek a kis 
gyűjtő tasakjukba tatai várról készült bélyeget, 
majd a zenével kapcsolatban az is kiderült, hogy 
Kodály Zoltán zeneszerző Kecskeméten 
született. A jó megfejtésekért járt a zeneszerzők 

arcképével ellátott bélyeg. Sokféle virágot 
ismernek már a gyermekek, most a kis 
billogokon is szemügyre vehettek néhány fajtát.  
A fiatal felnőtt korosztály számára bizonyára 
nem idegenek az 1980-as években kiadott kis 
rókát, Vukot ábrázoló bélyegek. Természetesen 
ez sem hiányozhatott a kicsik gyűjteményéből, 
de csak azután kaphattak belőle egy-egy darabot, 
miután helyesen megválaszolták a Vuk című 
könyv szerzőjének nevét.  

A foglalkozás végére a gyermekek bélyeggyűjtő 
tasakja sok-sok bélyeget tartalmazott. Az 
előadóknak sikerült felkelteni az érdeklődést az 
iránt a nagyszabású bélyegkiállítás iránt, 
amelynek a Víz, Zene, Virág Fesztivál idején az 
Eötvös József Gimnázium tornacsarnoka ad 
otthont. Noha a bélyeggyűjtés napjainkban nem 
annyira népszerű, azért ki tudja, talán lesznek a 
mai gyermekek között is olyanok, akik ezt a 
tevékenységet szívügyüknek tekintik. 

 

 

Alakul a személyes gyűjtemény. 

Fotó: Goldschmidt Éva



Zenei gyermekvarázs 

Goldschmidt Éva 

A vidámságé és a felhőtlen szórakozásé volt a 
szerep 2015. május 19-én, a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár rendezvényén. A gyermeknap 
alkalmából szervezett program az újdonság 
erejével hatott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

 

Veres Andrea énekel. Fotó: Goldschmidt Éva 

A Palinta Társulat volt a könyvtár vendége, 
amely első ízben adott koncertet a tatai 
gyermekeknek. A terem pillanatok alatt 
koncertteremmé változott, a Jázmin Utcai 
Általános Iskola alsó tagozatos diákjai és 
pedagógusai zsúfolásig megtöltötték.  
Veres Andi tisztán csengő hangja betöltötte a 
teret, a gyermekek tátott szájjal lesték minden 
szavát, no és a hangját! Az előadott dalok 
különlegessége, hogy a megzenésített versekhez 
Andi maga írta a zenét. Lendületesek, könnyen 
énekelhetők és nem utolsó sorban 
megjegyezhetők voltak. A fán csüngő majomról 
szóló dalt egy rövid próba után már a gyermekek 
is vele énekelték, és a kezeikkel el is mutogatták. 
A kicsiket nem csak ily módon vonta be 
előadónk a produkciókba, hanem kiválasztotta 
azokat a gyermekeket, akiknek a nevük „A” 
(mint Andrea) betűvel kezdődik. Kialakult a 
népes kis csapat a színpadtéren, és a bohócdalt 
már bohóckellékeket ábrázoló papírfigurákkal 
adták elő. Andi papírábrákat adott a gyermekek 
kezébe, és azt kérte tőlük, ha a dalban 
meghallják azt a tárgyat, amit a kezükben 
tartanak, emeljék jó magasra a figurát. Így 
emelkedett a gyerkőcök feje fölé a kalap, a cipő, 

a zokni, vagy a lufiból készült kutya, elvégre a 
bohócok lufihajtogatásban is jeleskednek. 
Az előadó gitáron zenélt, társa dobolt, de a 
gyermekek sem maradtak hangszer nélkül. Olyan 
zeneszerszámot kaptak, amilyet bárki könnyen 
elkészíthet odahaza. Kis henger alakú műanyag 
dobozkákba töltött rizs zörgött, és azt megrázva 
rögtön felvehették a ritmust a gitár- és a 
dobjátékkal. 

A záródal pedig mi más lehetet volna, mint a 
társulat névadó zeneszáma, a Hinta-palinta 
kezdetű nóta, amelyet valamennyi korosztály jól 
ismert, és hangosan énekelt. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Rumlis Rumini, avagy kalandozás 

egy kisegérrel 

Dományi Zsuzsa 

Berg Judit Rumini című meseregénye évek óta az 
egyik legkedveltebb olvasmány a 8-12 éves 
korosztály körében. Látható ez a kölcsönzések 
számából, és abból is, milyen élvezettel 
játszanak a gyerekek A küldetés című Rumini 
társasjátékkal. Innen eredt az ötlet - hogy 2015 
tavaszán ‒ feldolgozva Rumini történetét ‒ 
kreatív feladatsort állítsunk össze a 
gyerekkönyvtárban a vállalkozó kedvű 
olvasóknak.  

A feladatlapon nyolc különféle fejtörővel 
találkozhattak a kitöltők. A kérdések között 
találhattunk igaz-hamis és feleletválaszolós 
feladatot, szókeresőt és szereplőpárosító 



feladványt is. A legutolsó pontban pedig 
kreativitásukat és képzelőerejüket mutathatták 
meg a Rumini-rajongók, ugyanis arra voltunk 
kíváncsiak, milyennek képzelték a receficefát 
olvasás közben. Így születtek színpompás, 
fantáziadús, szemet kápráztató alkotások a 
feladatlapon. Többen a játék hírére olvasták el a 
meseregényt, és töltötték ki jókedvvel a Rumlis 
Rumi fejtörőt, de olyan kisgyermek is volt, 
akinek édesanyja mesélte estéről-estére a kisegér 
izgalmakban bővelkedő kalandjait.  

Hármas holtverseny alakult ki a feladatlapok 
elolvasása után, így három kisdiák is átvehette A 
szétszakadt térkép nevű Rumini kártyajátékot. A 
nyerteseknek gratulálunk! Reméljük, a többi 
Rumini-regényt is élvezettel fogják olvasni, 
hiszen a könyvtárban a sorozat összes része 
megtalálható több példányban. A Rumini 
könyvek pozitív alaphangulata, humora, 
frappáns, a gyerekek számára is könnyen érthető 
dialógusai, az a derű, amivel a főszereplő a 
kalandokat fogadja, mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a történet elolvasása szédítő élménnyé 
váljon, és a gyerekek rákapjanak az olvasásra.   

Bízunk benne, hogy a Rumini-olvasók a 
későbbiekben is olyan emberek maradnak, 
akiknek fontos lesz, hogy mindig a kezük 
ügyében legyen valamilyen olvasnivaló.  

 

 

Dományi Zsuzsa gratulál Kramár Dávid nyertesnek.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

Nyertesek: 

Kramár Dávid, Színes Iskola, Tata 

Keresztes Ádám István, Kőkúti Ált. Iskola, Tata 

Szabó Benedek, Angyalffy Mátyás Általános 
Iskola, Naszály 

 

Kovács Marianna mesemondó a 

könyvtárban 

Zimonyi Zsanett 

 
Kovács Marianna kisgyermekek gyűrűjében.  

Fotó: Steindl Nóra 

Május 18-án a Helischer József Városi Könyvtár 
vendége Kovács Marianna mesemondó, 
gyermekkönyvtáros volt. 

Kovács Marianna magyar-horvát származású, 
mindkét kultúra jó ismerője. A százhalombattai 
Hamvas Béla Városi Könyvtár gyermek-
könyvtárosaként dolgozik.  

2006-ban előadóként részt vett a 21. Olvasási 
Világkongresszuson. Fő mondanivalója akkor a 
gyermekirodalom melletti állásfoglalás volt a 
mai gyerekek védelmében. „Vallom, hogy a 
hagyományok, a népi kultúra ismerete 
elengedhetetlen minden ember számára. Így a 
gyerekek egyik legfontosabb szellemi tápláléka a 
népmese.”  



2007-ben elvégezte a Hagyományok Háza által 
szervezett „Hagyományos mesemondás” című 
képzést, és ennek hatására kezdett el népmesét 
előadni.  

Ezen a rendezvényen könyvtárunkban két 
állatmesét hallottunk Marianntól. 

Ebben nagy segítségére voltak a 2- 5 éves korú 
gyerekek. 

Ritkán gyűlik össze nálunk ilyen fiatal 
korosztály, és meglepően jó érzés volt látni az 
apróságok aktív, figyelő tekintetét a majdnem 
egy órás meseidőben.  

 

 
 
.

Puszirablók Oroszlányon 

Takács Tímea 

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
meghívására Vig Balázs, három sikeres  
gyermekkönyv és két hangjáték írója  látogatott 
az intézménybe. Előadására a környék 
iskoláiból, Kecskédről és Szákszendről is 
érkeztek alsó tagozatos gyerekek.  

Takács Tímea, a könyvtár igazgatója köszöntötte 
az érdeklődőket és az írót, aki két könyvét 
mutatta be ez alkalomból. Először az óvodások 
hallgathatták meg a rettegő fogorvos meséjét. 
Vig Balázs segítségével a gyermekek egy jót 
játszottak a rettegő fogorvossal. A teremben 
többen is Puszirablók köteteket szorongattak. A 
vendég által feltett kérdésekre kapott 
válaszokból kiderült, hogy sokan olvasták a 
mesét – sőt, mi több, szerették is. A közönségből 
kiválasztott kalózkapitány egy igazi 
színészpalánta volt – harmadikos kora dacára. 
Olyan élethűen alakította a szerepét, hogy azzal 
mosolyt csalt mindenki arcára.  

Több kérdés is felmerült a részt vevőkben. 
Honnan ismeri Vig Balázs a Violetta sorozatot? 
Dollárt vagy eurót kérjen-e váltságdíjul a 
kapitány, vagy inkább kincset?  Nagyon jó 

válaszok érkeztek a kérdésekre. Szinte mindenki 
tudta, hogy a kalózkapitány először jóéjtpuszit, 
majd egy mázsa puszit kért váltságdíjul. (Sokak 
szerint a rossz álmok ellen kapunk jóéjtpuszit, de 
valaki szerint azért, hogy égessék őket a szüleik.) 

A kamaraterem tele volt lelkes résztvevővel, 
ahol az előadást beszélgetés követte. Az író 
dedikálta könyveit. Neki pedig a gyerekek 
dedikálták azt a terítőt, amelyen már volt egy-két 
autogram. Az oroszlányi program közönségével 
rekord hosszúságú, több mint másfél órás volt a 
találkozó. És olyan tartalmasan és 
szórakoztatóan telt ez az idő, hogy Vig Balázs 
Arany Kalóz oklevéllel jutalmazta a 
résztvevőket. 

 

Vig Balázs fiatal oroszlányi rajongói körében.  

Fotó: Szlezákné Molnár Katalin 


