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Királyfikról és királylányokról 

meséltek a Magyar Népmese Napján 

Mennerné Papp Márta 

Benedek Elek író születésének ünnepe a Magyar 

Népmese Napja. Ez alkalomból a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár népmesemondó 

versenyt hirdetett 2015. szeptember 30-ára alsó 

tagozatos diákoknak. A gyermekek és szüleik 

kicsit izgultak, volt, aki a verseny kezdetéig 

gyakorolta a mesét.  

A megmérettetésen zsűriként közreműködött 

Pápes Éva mesekutató, Erősné Suller lldikó, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtárának vezetője és Petrozsényi 

Eszter színművész, könyvtáros kolléganő. 

 

Guhn Flóra Kornélia. Fotó: Makuvek Nóra 

A zsűrit elkápráztatta Guhn Flóra Kornélia 

óvodás kislány előadása. Flóra A só című mesét 

édesanyjával tanulta meg. Reméljük, a 

lelkesedése kitart majd iskolás korában is, és 

akkor újra találkozhatunk vele.  

Érkeztek iskolás gyermekek a Vaszary Általános 

Iskolából és annak Jázmin utcai 

Tagintézményéből, valamint a Talentum 

Általános Iskolából, sőt, a szomódi Íriszkert 

Általános Iskolából is. 

A tanult népmesék, meserészletek közül A só 

című volt a legnépszerűbb, hárman is ezt 

választották. Örömünk, hogy olyan mű is 

elhangzott, amelyben rendezvényünk címe 

szerepel: „Én a tied, te az enyém”.  

A zsűrinek nehéz volt a dolga, sokat tanakodtak 

a végső sorrenden, mialatt a gyermekek immár 

felszabadultan fogyasztottak a kihelyezett 

finomságokból. Az emlék könyvjelzőket és a 

csokoládékat Pápes Éva nyújtotta át valamennyi 

résztvevőnek. Éva minden tanulóhoz szólt egy-

egy mondatot, adott jó tanácsot, dicséretet. Az 

ítészek az 1-2-os és a 3-4-es kategóriában 

különdíjjal jutalmazták a kiváló meseválasztást, 

majd az első három helyezett Petrozsényi 

Esztertől könyvet vehetett át.  

 

Díjazottak. Fotó: Makuvek Nóra 

Szülők és tanítók egyaránt büszkén fotózták a 

kicsiket. Bízunk abban, hogy idővel a képekre 

visszatekintve a gyermekeknek sok szép emlék 

jut eszükbe erről a napról. 
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A verseny eredménye: 

1-2. osztály: 

I. Palánkai Panna Sára (Íriszkert Ált. Isk., 

Szomód, 2. oszt.) 

II. Illyés Tamás (Talentum Ált. Isk., 1. oszt.) 

III. Gelencsér Noel Nimród (Vaszary János Ált. 

Isk., 2. oszt.) 

Különdíj: Gelencsér Noel Nimród (Vaszary 

János Ált. Isk., 2. oszt.) 

3-4. osztály: 

I. Orosz Ádám (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin utcai 

Tagint., 3. oszt.) 

II. Dosztál Léna (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin 

utcai Tagint., 4. oszt.) 

III. Fodor Fanni (Vaszary J. Ált. Isk. Jázmin 

utcai Tagint., 4. oszt.) 

Különdíj: Dittmann Péter (Vaszary J. Ált. Isk.,  

3. oszt.) 

 

Bűvészshow-műsor a könyvtári 

héten 

Goldschmidt Éva 

Mollinit, azaz Moltész Gyula bűvészt 

köszöntöttük a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár vendégeként 2015. október 6-án. Az 

Országos Könyvtári Napok keretében 

megrendezett bűvészshow-műsorra alsó 

tagozatos gyermekek látogattak el a Talentum, a 

Kőkúti és a naszályi Angyalffy Általános 

Iskolából. 

 

A kicsik kíváncsian várták, vajon milyen ízelítőt 

láthatnak a bűvész trükk-tárházából. Az 

előadásban természetesen előkerültek a különféle 

kellékek, mint a nyuszi mintás kendő, a zsák, a 

kártya, a karika és a tojás. A műsor első felében 

zenei aláfestéssel mutatványok sora következett, 

majd a második részben az interaktivitásé volt a 

főszerep. Vendégünknek a trükkök 

végrehajtásában gyermekek segédkeztek. Nem 

volt könnyű dolga, amikor a sok magasba lendült 

kéz közül kellett választania! A tanulók 

közreműködésével sikerült a spárgán a csomót 

egy pillanat alatt kioldani, egybefűzött karikákat 

szétválasztani, vagy a tojást belevarázsolni a 

zsákba. 

 

A műsor végére a gyermekek egymás között 

tanakodtak, vajon hogyan csinálta a bűvész az 

egyes trükköket? Választ persze a hogyan 

kérdésre nem kaphattak, mindenkinek a 

fantáziájára bíztuk, hogy miként képzeli el a 

mutatványok kivitelezését. Gyermekek és 

felnőttek egyaránt jól érezték magukat a 

jókedvben bővelkedő eseményen, amely a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult 

meg. 

 

Fotók: Goldschmidt Éva 



Mese papírból 

Goldschmidt Éva 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2015. 

október 10-én, a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár Gyerekkönyvtári részlegén kreatív 

foglalkozásra várták a vendégeket. Grimm: 

Brémai muzsikusok című meséjének szereplőit 

origami technikával készítették el a résztvevők. 

A gyerekek között volt óvodás és iskolás, akik 

már ismerték a hajtogatás technikáját. Nekik 

könnyebb volt a feladat: minta alapján 

elkészíteni a mese figuráit; és szívesen segítettek 

lemaradó társaiknak is. Az óvodásoknak az 

anyukák segítettek. Lelkesen, örömmel 

dolgoztak, s mire elkészültek a figurák 

mindenkiből „profi hajtogató” lett. Alkotás után 

együtt, nagy örömmel játszották el a mesét az 

elkészített szereplők segítségével. A hajtogató 

gyerekek köszönik a Nemzeti Kulturális Alapnak 

és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek a 

támogatást.   

 

Fotó: Süveg Erzsébet 

 

Varázslatos képek 

Goldschmidt Éva 

Varázskönyvtár címmel rajzpályázatot hirdetett a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár alsó 

tagozatos gyermekek számára. A pályázók 

megörökíthették, hogy kit vagy mit látnának 

szívesen a gyermekkönyvtárban. Lehetett 

produkció, személy, bármilyen élőlény. A 

beérkezett munkák készítőit 2015. október 8-án, 

az Országos Könyvtári Napok keretében, a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

jutalmaztuk. A műveken láthattunk királyi 

családot, bohócot, de volt, aki mackót rajzolt, és 

nem is járt messze a valóságtól.  Plüss formában 

ugyan, de egy hatalmas maci valóban évek óta a 

gyermekkönyvtár lakója. Egy másik képen pedig 

Döbrentey Ildikó és Levente Péter látható, akik a 

rajz készítőjének nagy kedvencei. 

 

Sinkó Ildikó átadja a jutalmat  

Dörnyei Zsoltnak. 

 

A díjazáson valamennyi résztvevő átvehette jól 

megérdemelt jutalmát. A pályamunkák 

megtekinthetők a gyermekkönyvtárban. 

 

 

Dörnyei Zsolt rajza.  

Fotók: Makuvek Nóra 
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Hírek a gyermekkönyvtár októberi 

eseményeiről 

Zimonyi Zsanett 

Október 7-én 9 órától Partnerségben a 

biztonságos életért című program keretében alsó 

tagozatos gyerekeknek tartott bemutatót az 

Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 

A gyerekek egy vetítéses előadás kapcsán 

ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, majd 

élőben is megtekinthették a tűzvédelem 

legmodernebb eszközeit. Felülhettek a 

tűzoltóautókra, felpróbálhatták a védősisakot, 

kezükbe vehették a sugárcsövet, elosztókat, 

tömlőket. A tűzoltók azt is megmutatták, milyen 

magasra lehet kitolni a mentőkosarat. 

Gyerekeket és pedagógusokat egyaránt elbűvölt 

ez a testközeli bemutató. 

 

Ezen a napon 11 órától a helyi rendőrség is 

vendégünk volt. Bűn-, és baleset-megelőzésről 

tartott előadást felső tagozatos diákoknak Néveri 

Péter Edvárdné rendőrfőhadnagy. Előadásában 

elmondta, fontos, hogy a fiatalok ismerjék az 

őket érintő szabályokat, melyek az ő érdeküket 

és biztonságukat szolgálják. Arról is szó esett, 

hogyan lehetne elkerülni a bűncselekményeket, 

hogy se elkövetővé, se áldozattá ne váljanak. 

Felhívta a jelenlévő diákok figyelmét arra is, 

hogy az internetes közösségi oldalak használata 

milyen veszélyeket rejthet magában. 

Október 9-én a Kaméleon Könyvközösség 

Alapítvány képviseletében Valtinyi Lídiát 

köszöntöttük könyvtárunkban. A 2012-ben 

létrehozott alapítvány célja, hogy programokon 

és rendezvényeken keresztül népszerűsítse az 

igényes kortárs gyerekirodalmat. Legjelentősebb 

programjuk a Kaméleon Olvasóklub, amely egy 

szövegértés-fejlesztő, olvasásnépszerűsítő 

levelezős játék. A kiadó könyvei 

kedvezményesen megvásárolhatóak voltak a 

rendezvény ideje alatt. Október 11-én, a 

Könyves Vasárnap keretén belül vendégünk volt 

a Gárembucka együttes, Bumberák Maja és 

Gregus László, akik Mesékkel a világ körül 

címmel tartottak mesedélutánt szülőknek, 

gyerekeknek egyaránt.  Fellépőink az 

önmagukban is szép meséket népi-, és klasszikus 

hangszerekkel tették még színesebbé. 

 

 
 

Fotók: Nyári Andrea és Steindl Nóra 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

V. évfolyam 10. szám   

2015. október 

 

 

 

 

 

Játékos vetélkedő gyermekeknek  

Pál Nikolett 

2015. október 11-ére egy könyv és könyvtár 

világából szervezett, jó hangulatú vetélkedőt 

szerveztünk - elsősorban tinik számára. Ez 

játékos oldalról közelítette meg a könyvtár 

világát, ezzel is elősegítve, hogy a fiatalok a már 

otthonos gyermekrészleg után ügyesen 

mozogjanak a könyvtár felnőtt részlegében is.

A totó, keresztrejtvény mellett voltak tippelős és 

kifejtős feladatok is. Ehhez szükség esetén 

igénybe vehették a könyvtár által nyújtott 

szolgáltatásokat, mint például a könyvtári 

katalógus, internetezési lehetőség.  

A sok ülés mellett meg is mozgattuk őket: egy-

egy feladathoz bizonyos könyveket is meg kellett 

találniuk a könyvtár polcain, és abban kutatva 

kellett választ adni a kérdésekre. 

 

 

 

Munkában a vetélkedő diákok.  

Fotó: Deák Anikó 
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