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Öko-tábor 2015. - Otthonunk a Föld, 

édes hazánk Magyarország  

Nász János 

2015. augusztus 10-15. között, Koppány-
monostoron került sor idei öko-táborunkra a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásának köszönhetően. 2013-ban 
Agostyán-Ágostonligeten, az Ökofaluban, 2014-
ben pedig szintén Koppánymonostoron, a 
Fenyves tábor területén szerveztünk hasonló 
tematikájú táborokat. 22 táborozó, Nász János 
táborvezető és Mikolasek Zsófia, valamint Vitéz 

Veronika kollégánk vett részt a programban. Az 
alábbi eseménynapló betekintést ad, milyen 
foglalkozásokkal és élményekkel telt a hét.  

 

A táborlakók mellett Vitéz Veronika és Nász János 

kollégáink. Fotó: Mikolasek Zsófia 

1. nap - 2015. augusztus 10. (hétfő) 

Délután két órára megérkeztünk a táborba. A 
csaknem 40 fokos hőségre tekintettel kivételesen 
busszal közelítettük meg a táborunkat, nem a 
szokványos gyalogtúránk szerint. Azt egy mások 
időpontra tettük át. Első foglalkozásunkat a 
Duna-parton fürdéssel egybekötve tartottuk. 

Beszélgettünk a folyóról, amely annyi országot 
köt össze, és mégis Kárpát-medence szívén 
folyik át. Érdekes köveket, kavicsokat kezdetünk 
el gyűjteni, mert édes hazánk térképét rakjuk ki 
majd velük. Este „Az utolsó órában vagyunk” 
című filmbe néztünk bele. A bolygó jelenlegi 
környezeti állapotáról és helyzetéről sokkoló 
képeket kaphattunk. Azon gondolkodtunk 
közösen, hogy mit lehet változtatni ezen az 
áldatlan állapoton. Ugyanis ez a korosztály 
sokkal nagyobb környezeti kihívások elé lesz 
állítva, és nekik, nekünk kell megoldani ezeket a 
környezeti problémákat, ha tetszik, ha nem. Az 
esti megosztó körünknek is ez volt a témája, 
hogy miért vagyunk itt a táborban. A táborunk 
nem egyszerűen csak egy nyári tábor, hiszen a 
foglalkozások, a programok, a közös 
beszélgetések, mind arról szólnak, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a részét a bolygó 
környezetének védelméből. A gyermekeket sem 
szabad ebből kihagyni. Beszéltünk arról is, hogy 
jelenleg folyik az egymilliárd aláírás gyűjtése a 
párizsi klímacsúcsra, valamint, hogy milyen 
módon lehet regisztrálni az www.elobolygonk.hu  
weboldalra. A bolygó mindenkié, épp ezért 
nemzetek sokaságának kell békében lennie 
egymással ahhoz, hogy megértéssel 
fordulhassanak a problémák felé, és közösen 
tegyenek a környezeti katasztrófák elhárításáért. 
A tábortüzünk mellett azt fogalmaztuk meg, 
milyen izgatottan várjuk a holnapot. 

2. nap – 2015. augusztus 11. (kedd) 

Délelőtt a Duna-parton, víz közelben voltunk a 
rekkenő hőségben. Az volt a feladat, hogy 
nézzük a folyón elhaladó hajókat, uszályokat, 



szállodahajókat, motorcsónakokat, és figyeljük 
meg, milyen zászlók lobognak rajtuk. A 
zászlójuk alapján beszélgettünk ezekről az 
országokról, meg arról is, hogy a folyónak 
milyen szerepe van Európában: közlekedés, 
vízellátás, turizmus, energiatermelés. Szlovák, 
német, bolgár és magyar hajó volt a legtöbb 
közöttük. A szállodahajók szinte kivétel nélkül 
svájci felségjellel közlekedtek. Megfigyeltük a 
folyó építő és lebontó partjait. Mi az építő részen 
voltunk, míg a másik oldalon eléggé meg kellett 
erősíteni a gátat. A víz elemről beszélgettünk 
tehát, és örültünk annak, hogy a Duna talán itt a 
legtisztább az országunkban, négy-öt méter 
hosszan szinte le lehet látni az aljáig. A délelőtti 
előadást Nász János, a könyvtár munkatársa és 
egyben a tábor szervezője tartotta a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár öko-szemléletéről és 
tevékenyégéről.  

 

Irány a magasles! Fotó: Vitéz Veronika 

Jó tudni, hogy a könyvtárak is elkezdtek a 
környezettudatosítással foglalkozni, ennek 
szellemében a könyvek és a folyóiratok kiemelt 
helyen vannak egy zöld olvasóteremben, és 
nyáron - kint a jó levegőn - is kényelmesen lehet 
olvasgatni az öko-teraszon. Megismerkedtünk a 
könyvtár honlapjával, és megmutattuk a 
gyerekeknek, hogyan lehet elérni az öko-híreket, 
amit a könyvtár munkatársai szerkesztenek. 
Megtudtuk, hogy a József Attila Megyei 
Könyvtár az első olyan intézmény, amely élen 
jár ebben a munkában. Az elhangzottakról tesztet 
töltöttünk ki, amely 10 kérdésből állt és a 
hibátlanul kitöltők ajándékokat kaptak a 
könyvtártól. Azt is megosztottuk a táborozókkal, 
hogy ennek az elhivatottságnak és a Nemzeti 
Kulturális Alapnak köszönhető az, hogy mi most 

itt lehetünk ebben a táborban. Délelőtt még 
toboztalanítottuk a tábort, és összeszedtük a 
száraz gallyakat, amely a tűzenergiát biztosította 
este. Délután 4 csapatot alkottunk: a Víz, a Tűz, 
a Levegő és a Föld nevű csapatoknak Vitéz 

Veronika informatikus könyvtáros tartott 5 
feladatból álló foglalkozást. Főleg az interneten 
(számítógépen és okostelefonon) kellett keresni 
könyvek és zeneszámok címét, az adott elemre 
jellemző tulajdonságokat. A fogalomkeresés 
közben megismerkedhettünk a fenntarthatóság, 
biodiverzitás, megújuló energiák és más alapvető 
környezetvédelmi fogalmakkal. Bizonyos 
dolgokat el is kellett játszanunk. Este Hervay 

Tamás táltos előadása-bemutatója volt a nagy 
szám. A szokásos esti tüzeinknél hallhattunk 
érdekes dolgokat az őshagyományokról, és arról, 
milyen szerepük volt egykor a táltosoknak a 
magyarság életében. Ők őrizték az ősi tudást. A 
Kozmosz és a Föld között révülésben jártak és 
meséltek az őseink üzenetéről, többek között 
arról, hogy vigyáznunk kell a Földanyára. 
Beavatást kaptunk, mint a Föld őrzői, amely 
szerep bizony számos kötelezettséggel jár. 

 

Hervai Tamás táltos.  

Fotó: Mikolasek Zsófia 

3. nap – 2015. augusztus 12. (szerda) 

A meteorológusok szerint ez a nap lehet az év 
legmelegebb napja. A hőségriadó tovább tart, és 
mindenki megkapta a fejenkénti két liter hűtött 
ásványvizét. Délelőtt éppen ezért a 
hőmérsékletváltozás volt a fő téma. A 
klímaváltozás hatása nemcsak a növény- és 



állatvilágra van hatással, de a táplálékláncot 
tekintve az emberiségre, így hazánkra is. A 
sivatagosodás, az éhség és a szomjúság rengeteg 
embert arra késztet, hogy elhagyja otthonát és 
országát. A hazaszeretet témájába beletartozik a 
menekülthullám okainak megértése is. A 
bizonytalansággal és a háborúk ilyen hatásaival 
is kell, hogy számoljunk a jövőben. Ezután 
sportnapot rendeztünk. Megbeszéltük, hogy mi a 
versengés lényege: Az, hogy jót játszunk, jól 
érezzük magunkat, és nem pedig az, hogy azt 
éreztessük, jobbak vagy kevesebbek vagyunk 
bárkinél.  
 

 

Gyalogtúra az ártéri ösvényen. 

 Fotó: Vitéz Veronika 

 
Közben szót ejtettünk arról, hogy már a 
sportvilág is használja a fenntartható energiákat 
és az újrahasznosítható anyagokat, hiszen a 
stadionok és más sportlétesítmények egy része 
már újrahasznosított anyagokból készül. A 
délutáni hűsölés után, megnéztük a „Terminál” 
című filmet, amely arról szólt, hogy egy ember 
az amerikai repülőtérre érkezésekor tudta meg, 
hogy az országa időközben megszűnt (így nincs 
érvényes vízuma), és ezért nem léphet be New 
Yorkba. Milyen érzés lehet hirtelen hazátlannak 
lenni, és idegenül élni a világban? A filmbeli 
megfigyelések adták az esti megosztó kör 
témáját, ugyanis azt kellett megfigyelnünk, hogy 
a 4 elem hol és milyen szimbólumokkal, 
eseményekkel, mely tárgyakon keresztül látszik 
a filmben. Ezután hullócsillag lesen voltunk, 
hiszen ebben az időszakban érkeznek a 
legnagyobb számmal a Perzeusz csillagképből a 
meteorzáporok. 

4. nap – 2015. augusztus 13. (csütörtök) 

Délelőtt a hungarikumokról hallgattunk előadást. 
Azokról az egyedi jellegzetességekről, 
különlegességekről, amik ránk, magyarokra 
jellemző: személyek, művészeti alkotások, 
épített környezet, ételek, italok, népszokásaink, 
szokásaink, kulturális örökségünk. Ebédre egy 
hungarikum ételt választottunk, mégpedig 
paprikás krumplit kolbásszal, és ezt magunk 
készítettük el. Ki az előkészítésnél (hámozás, 
aprítás, szeletelés) jeleskedett, ki pedig a 
tűzrakásnál. Amit főztünk, azt mind meg is ettük. 
Istenire sikeredett, még a vendég előadóinknak is 
jutott belőle, hiszen ahogy a mondás tartja: Ahol 
kettőnek főznek, ott a harmadiknak is jut. Ebéd 
után a Duna parton „LandArt-oztunk”. A 
homokba, kavicsba ábrákat rajzoltunk, majd 
vizes iszappal, kavicsokkal kiraktuk. 
Természetes anyagokból készültek el 
alkotásaink. Többek közt hazánk térképét is 
berajzoltuk. Az esti csillagászati előadáson, 
Moczik Csaba jóvoltából végigvettük a 
csillagászat kialakulását és történetét, majd a 
másnapra is átnyúló csillagnézésben, égi 
bemutatón vettünk részt. Megismerkedtünk a 
Naprendszerrel és a Tejút galaxissal, a nyári 
égbolt legfényesebb csillagaival. Távcsövön 
láthattuk a Vegát, a Sarkcsillagot, a Denebet (a 
Hattyú vezércsillagát), az Arkturuszt és a 
Perszeidákból érkező hullócsillagokat is. 

5. nap - 2015. augusztus 14. (péntek) 

A mai délelőttön a logikai játékoké és a 
vetélkedőké volt a fő szerep. Az utolsó kánikulai 
délutánunkat a folyóparton töltöttük és 
iszaprajzoló versenyt rendeztünk. Motívumokat, 
ábrákat rajzoltunk a testünkre a folyó gyógyító 
iszapjával, amit már a rómaiak is ismertek és 
előszeretettel használtak. A vacsorát követően - 
Mikolasek Sándor természetjáró jóvoltából - 
gyalogtúrát tettünk a monostori-ácsi kiserdőben 
és az ártéri tanösvényen. Este Örsi Melinda, a 
Székelyföldről (Marosvásárhelyről) érkezett 
egyetemista mesélt a székely magyarságról, akik 
büszkék rá, hogy magyarnak születtek, még ha a 
történelem el is szakított bennünket egymástól. 



Élvezettel hallgattuk ízes beszédét. 
Karaoképartival fejeztük be a napunkat, ahol 
szinte csak magyar számokat énekeltünk. És az 
is szempont volt, hogy lehetőleg a 4 elem, vagy 
azok jellemzői legyenek benne a szövegben (pl. 
Omega: Ha én szél lehetnék). A kicsit későre 
sikeredett megosztó-körünkön összefoglaltuk azt 
a sok mindent, amit a tábor során tapasztaltunk. 
Annyi értékeset kaptunk és a közösségi szellem 
is csodálatos volt. A tábor egész ideje alatt nem 
volt egyetlen konfliktus sem, nem kellett 
figyelmeztetni senkit. Igazi jó családdá 
kovácsolódtunk össze. 

 

Fő az ínycsiklandozó étel a bográcsban.  

Fotó: Nász János 

6. nap – 2015. augusztus 15. (szombat) 

Értékeltük a táborban szerzett ismereteket és a 
legaktívabb tanulóknak a megyei könyvtár 
könyvjutalmait adtuk át. Biztosan mondhatjuk, 
hogy a kitűzött céljainkat elértük: hazánk 
értékeire és környezetünk csodáira jobban 
odafigyelnek eztán ezek a diákok, és értékeinket 
közösen védjük, óvjuk. 

Az eseményről bővebb fotógaléria található 
könyvtárunk webhelyén itt: 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/311 

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, hogy ez évben is támogatta öko-
táborunk megvalósulását. 

 

Ismerjük meg együtt! Tábor az 

esélyegyenlőség jegyében 

Szerencsi Edina 

„Amit nem ismerünk, nem is szerethetjük”- így 
szólt táborunk mottója. Amikor ez 
megfogalmazódott bennünk, nem csak a 
környező világunk megismerésére gondoltunk, 
hanem a velünk együtt élő, sérült embertársaink 
megismerésére, elfogadására is. A 
hétköznapokban, az iskolában egyre gyakrabban 
találkoznak a tanulók sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel, és ha ez a találkozás váratlanul éri 
őket, akkor félnek, megijednek tőlük, vagy 
egyszerűen kinevetik őket. Nem tudják, hogy mit 
kezdjenek velük, hogyan viszonyuljanak 
hozzájuk. A félelem és az előítélet leküzdésének 
kiváló lehetősége a közösen végzett játék, 
tanulás, az egész napos együttlét. Úgy 
gondoltuk, ha erre lehetőséget adunk, akkor talán 
egy kicsit változik a helyzet. 

Már meglévő tapasztalattal láttunk neki az idei 
környebányai tábor szervezésének, hiszen 2013-
ban a TÁMOP 3.2.4/A-11/1 pályázat keretén 
belül szervezésünkben táboroztak már együtt 
egészséges gyerekek sérült, több figyelmet 
igénylő kortársaikkal. A pozitív élmények 
ellenére is izgultunk, hogyan fogadják majd 
egymást.  

A tábor résztvevői voltak: 

• 8 fő Sajátos Nevelési Igényű gyermek, a 
Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon Hegyháti 
Alajos Tagintézmény tanulói, 

• 18 fő általános iskolás tanuló Tatabánya 
város iskoláiból, 

• 2 fő könyvtáros, 

• 2 fő kísérő pedagógus. 

A tábor elfoglalása, a berendezkedés után 
„Egymásra hangolva” címmel ismerkedős 
játékokat játszottunk. A kezdeti nehézségek 



ellenére, a sok-sok játéknak köszönhetően a 
többség feloldódott, elfogadta, hogy ez a tábor 
más lesz, mint amit általában megszokott. A 
sérült gyerekek nagyon közvetlenek, kedvesek, 
együttműködőek voltak, és már az első játékok 
után közölték, hogy jövőre is jönnek velünk. 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó készítette. 

Délutáni programunk az élet szépségére hívta fel 
a figyelmet. Dombi Ildikó drámapedagógus „A 
teremtés történetét” mesélte és játszatta el, 
miközben a  gyerekek együtt fogalmazták meg, 
hogy nagyon jó élni. Ezután saját maguk is 
megtapasztalhatták a „teremtés”, az alkotás 
örömét. Külön-külön, de még is együtt 
megalkották a teremtett világot és 
megfogalmazták annak értékét is. Az egymásra 
hangolódáshoz még hozzátartozott Környebánya 
megismerése, feltérképezése. Ellátogattunk a 
helyi múzeumba, ahol a település történetével, a 
bányászok életével ismerkedtünk, majd a 
gyerekek sokszínűségét, kreativitását 
bizonyította, hogy a helyi színpadon egy kis 
műsorral szórakoztatták egymást. Nagyon várták 
már az éjszakát, mivel kértük, hogy elemlámpát 
hozzanak magukkal. Szárnyra kelt a hír, hogy 
hulló csillagokat kell keresni a sötétben. Egész 
este izgatottak voltak, elemlámpákkal 
szaladgáltak, mi azonban a bátorságukat tettük 
próbára. Az elemlámpákat kikapcsolva, egyedül 
kellett egy szakaszon végigmenniük, miközben 
persze ijesztgették egymást. Annyira jól sikerült, 
hogy utána még bóklásztunk egy kicsit a 
sötétben a tábor körül. 

Kedden Szőlősiné Nagy Zsuzsannával a közeli 
horgásztavat körüljárva ismét rácsodálkoztunk a 

teremtett világ szépségére. Túránk során a 
gyógynövényekkel és azok hatásaival 
ismerkedtünk, hiszen szerencsére Magyarország 
igazi gyógynövény-nagyhatalom. A kedvező 
természeti viszonyoknak köszönhetően ugyanis 
hazánkban mintegy 500 gyógynövényfajta él, így 
lépten-nyomon, erdő szélén, vízparton, füves 
legelőkön, mindenütt megtalálhatók. Szedtünk 
cickafarkat, útifüvet, kakukkfüvet, mezei zsurlót, 
kamillát, zsályát, s hogy ne legyen unalmas a 
gyűjtögetés, a gyerekek karkötőt készítettek 
maguknak a szebbnél szebb virágokból. Délután 
a nagy hőségben a vizes játékok hoztak 
felüdülést számunkra.  

 

Csapatversenyben játszottunk vízi pinyátát, 
vízibombacsatáztunk, majd miután jól 
felfrissültünk, következett a rókavadászat. Közel 
400 darab rókafejet dugtunk el, amit a gyerekek 
nagy élvezettel kerestek. A legszerencsésebb az 
volt, aki a rókakirályt találta meg. Öröm volt 
nézni, ahogy a gyerekek egymást segítve 
vadásztak és örültek egymás sikerének. 
Természetesen a jutalom sem maradt el, a 
győztesek különféle könyvtári ajándékokat 
(notesz, toll, kulcstartó, táska stb.) kaptak, 
valamint a játékok végén mindenkinek 
felfrissülést hozott a jól behűtött görögdinnye. 
Este folytatódtak a csapatversenyek az 
Érzékenyítő játékokkal, melyeknek a célja, hogy 
erősítse a toleranciát, az elfogadást, az 
érzékenységet mások problémája iránt. Úgy 
gondoltuk, hogy így, a személyes megismerés 
útján, együtt tevékenykedve könnyebben 
elfogadják és tolerálják a másságot. A gyerekek 
különböző szituációs, csoportos és ügyességi 
feladatok megoldásával betekintést nyerhettek a 



látás-, hallás-, értelmi és mozgássérült emberek 
életébe. Volt bekötött szemmel akadályok 
kerülése, kipróbálhatták a szájról olvasást, a 
szájjal írást, voltak tapintásos, szaglásos és 
ízleléses feladatok is. A játékoknak nagy sikere 
volt, hiszen másnap is kérték, hogy játszunk még 
ilyeneket. Reméljük, hogy célunkat is elértük, és 
a jövőben majd jobban figyelnek a sérült 
emberekre és segíteni fogják őket. 

Szerdán az erdő életével ismerkedtek a 
táborozók Aczél Gergely biológia tanár 
segítségével. Izgalmas drámajátékokkal, 
szemléltető eszközökkel beszélgettek az 
erdőtelepítésről, az erdő gondozásáról. Szó esett 
a Vértesben élő állatokról, élőhelyeikről, 
táplálkozásukról valamint arról, hogyan 
alkalmazkodtak a környezetükhöz. Délután 
gyalogtúrát szerveztünk a közeli Olasz tanyára, 
ahol a gyerekek a lovakkal ismerkedtek volna, de 
sajnos az időjárás közbeszólt. A közelgő zivatar 
miatt így csak a „Hintó mese” c. játékra került 
sor. Estére is beszorultunk a házba, így ott 
rendeztük meg az újabb csapatversenyünket. Az 
év madarával, fájával, gyógynövényével, 
emlősével, rovarjával ismerkedtek a gyerkőcök, 
majd az éjszakába nyúló kézműves 
foglalkozáson mindenki elkészítette 
papírtányérból az év madarát. 

 

Csütörtökön szintén az állatoké volt a főszerep, 
ám egy kicsit izgalmasabban. Tóth Gábor „Állati 
jó!” című bemutatóján élő állatokkal, egérrel, 
nyesttel, borzzal, rókával ismerkedtek  a 
táborlakók. Az időjárás is megjavult a 
kedvünkért, így végre találkozhattunk mindenki 

kedvencével, a lovakkal is. Olasz János tanyáján 
ízelítőt kaptunk a lótartás örömeiből és 
nehézségeiből, a lovak történetéről, a lovak és az 
ember kapcsolatáról informálódhattunk. 
Ügyességi, lovas játékokat játszottunk, 
természetesen ezt is versenyszerűen, 
csapatokban. A játékok között volt mocsárban 
járás, célba dobás, találós kérdések, kvíz 
kérdések a lovakról, puzzle összerakása, 
fejtörők, tájékozódási verseny. Az utolsó éjszaka 
végre elérkezett a csillaghullás ideje is. Közel 
800 darab csillagot szórtunk el a tábor körül, 
amit a gyerekek végre izgatottan kereshettek az 
elemlámpájukkal. 

A tábor zárónapjára tettük az igazi „csemegét”, a 
Csokoládé történetét. Pelle Krisztina és Molnár 

Gábor csokoládékészítők kézműves 
foglalkozással egybekötött meséléssel és csoki 
kóstolással örvendeztettek meg bennünket. A 
foglalkozás egész délelőtt tartott és az ebéd 
elfogyasztása után már csak a Vértes Volán 
autóbusza várt ránk, hogy hazaszállítson 
bennünket. A pályázatnak köszönhetően egy 
tartalmas, programokban gazdag hetet tölthettek 
el a könyvtárba járó gyerekek, akik közül 
többeknek csak ez az egy üdülés jutott egész 
nyárra. A lehetőséget tehát megadtuk, a többi 
már rajtuk múlik, hogyha a jövőben találkoznak 
sérült emberekkel, akkor hogyan viszonyulnak 
hozzájuk. Hiszen itt megtapasztalták, hogy ők is 
emberek, akik ugyanúgy szeretnek játszani, 
szórakozni és velük is együtt lehet élni. 

Táborunkról a képek a JAMK honlapján, a 
fotógalériában megtekinthetők az alábbi linken. 
A fényképeket Erősné Suller Ildikó készítette. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/309  

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális 
Alapnak, hogy ez évben is támogatta táborunk 
megvalósulását. 
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Elmerültünk a Balatonban 

Goldschmidt Éva 

Író-olvasó találkozóra vártuk a gyermekeket 2015. 
szeptember 23-án. A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár vendége Dr. Kozák Ágnes győri író volt, 
aki nyugdíjba vonulásáig orvosként dolgozott. Sok 
szép élmény és emlék fűzi őt Balatonudvarihoz, ahol 
unokáinak rendszeresen mesélt. Kérésükre vetette 
papírra a történeteket.  

 

Kozák Ágnes. Fotó: Dományi Zsuzsa 

A találkozóra a Kőkúti, a Fazekas utcai és a 
Talentum Általános iskolából érkeztek alsó tagozatos 
diákok, mintegy kilencvenen. Sinkó Ildikó 
könyvtárvezető köszöntőjében üdvözölte Ágnest és a 
megjelent gyermekeket. Arra a kérdésére, hogy ki járt 

már a Balatonon? − sok kicsi kéz lendült a magasba. 
Történetében az említett település fantázianevet 
kapott, így lett Balatonkertes a cselekmény egyik 
színhelye. A másik pedig maga a tó, és annak mélye, 
az iszapon túli világ, amely királyokban, tündérekben 
bővelkedik. No, és a két főszereplő, Boglárka és 
Bendegúz kalandjai is itt játszódnak. Olyan erkölcsi 
értéket képvisel a könyv, amellyel jó, ha a kisiskolás 
gyermekek megismerkednek, és beépítik 
mindennapjaikba. Ilyen fontos erény az alázat, a 

barátunkért hozott áldozatvállalás, és persze a 
szeretet gyakorlása. Az írónő kivetített képekkel 
színesítette az előadást, a gyönyörű illusztrációk 
segítették az események megértését. 

 

A gyermekek ajándékot nyújtottak át vendégünknek. 
A Talentum Általános Iskola negyedik osztályos 
tanulói egy szál rózsával köszöntötték őt, a Fazekas 
utcai Tagintézmény első osztályosai pedig általuk 
kiszínezett Balatonos képpel kedveskedtek neki. A 

vastaps arról árulkodott, hogy örömmel jártak, − ha 

csak képzeletben is − a „magyar tengernél”.  

 

A Talentum Iskola negyedikesei Kozák Ágnessel.  

Fotó: Dományi Zsuzsa 
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Hírek a gyermekkönyvtár 

szeptemberi eseményeiről 

Zimonyi Zsanett 

E lap július-augusztusi számában beszámoltunk 

nyári olvasótáborunkról, amelyben idén a török 

kori Magyarország került középpontba. 

Szeptember elején összeállítottunk egy kiállítást 

a gyerekek itt készített munkáiból. Ifjú alkotóink 

török kori motívumokkal illusztrált 

csempemintákat festettek, vagy pasztellkrétával 

rajzoltak. Kiállítottunk még nemezből készült 

játékokat is. A tárlat október közepéig tekinthető 

meg a felnőtt könyvtárban. 

 

Kiállítás a gyermekek munkáiból.  

Fotó: Zimonyi Zsanett 

Szeptember 21-én, hétfőn délelőtt ismét 

elkezdtük havi rendszerességgel a „Csillangó” 

című, legkisebbeknek szóló programunkat. Ez a 

rendezvény zenés-mesés ölbeli játékokat kínál 3 

éves korig babáknak és szüleiknek.  A 

foglalkozásokat Kulcsár-Elek Csilla és Tóth 

Zsuzsanna vezetik. A versikéket, mondókákat és 

dalokat a népművészet kincsestárából 

válogattuk. 

A sorozat programja: 

Szeptember 21. hétfő 10.15 
"Lipem lopom a szőlőt" - gyermekdal 

Répamese - orosz népmese 

Kippkopp - Marék Veronika szüretelő meséje 

Október 12. hétfő 10.15 
"Fújja szél a fákat" – mondóka 

A kislány, aki belepottyant a sárba – francia 

népmese 

A Szél és a Nap – magyar népmese 

 

November 9. hétfő 10.15 
Varázserdő – varázslatos mondókák 

Sün Balázs – Csukás István meséje 

Babszem Bikkmakk és Borsika – Jékely Zoltán 

verse 

 

December 7. hétfő 10.15 
„Hull a dér, jön a tél…” – havas mondókák, 

versek, dalok 

A rénszarvas és a juh – lapp népmese 

Visszajött a répa – orosz népmese 

 

 

A fénykép a szeptemberi eseményen készült.  

Fotó: Zimonyi Zsanett 


