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Adventi gyermek programok 

Erősné Suller Ildikó 

Könyvtárunkban hagyomány, hogy az adventi 

időszakban is programokkal kedveskedünk 

olvasóinknak. 2015 telén sem volt ez másként. 

December 5-én a Portéka Színpad 

vendégszerepelt olvasótermünkben a résztvevők 

nagy örömére. Decemberi csillagok címmel 

fémjelzett műsor ideje alatt szülők, nagyszülők, 

és gyerekek együtt énekeltek, kacagtak és 

mókáztak a sünivel, rókával, hóemberrel. A 

mesejáték során a közönséggel együtt, meghitt, 

családias légkörben gyúltak fel az ünnepi fények. 

Kis közönségünk játszotta Mária, József, és a 

három király szerepét énekelve, hangszerekkel 

színesítve.  

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó készítette.  

Montázs: Szilassi Andrea 

Természetesen, immár nem maradhat el az advent 

kézműves része sem: december 15 - 19 között 

vártuk az alkotni vágyókat az Adventi 

szöszmötölős alkotónapok keretén belül. 

Angyalkák többféle technikával, „pop-up” 

képeslap, tobozmanó, vasalható gyöngyből 

készített fenyődíszek, hóember, csipeszfigurák, 

papírszív-díszek és gipszfigurák kerültek ki az 

ügyes és szorgos kezek alól. 

Dóka Péter és az írópalánták  

találkozása 

Erősné Suller Ildikó 

Nagyszerű találkozásnak lehettünk tanúi mi, 

könyvtárosok és a kísérő pedagógusok 2015. 

november 30-án a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár olvasótermében. Ami eredetileg író-

olvasó találkozóként indult, az egy nagy, közös 

regényírássá teljesedett az Ellopott zsiráf 

szerzője, és a meghívott alsó tagozatos kisdiákok 

által. A kibontakozó regény hőse egy elhagyott 

mackó volt, az ő történetét alakították, színezték 

kerekké írópalántáink. Ám nemcsak a mackó 

történetével ismerkedtünk meg. Hallottunk a 

csúnyán író kisfiúról, akit szülei a nyári szünetben 

a „szépírás” gyakorlására köteleztek. Láttuk 

magunk előtt a papír fölé görnyedő kis alakot, aki 

a „citromból limonádét készítetve”, a másolnivaló 

helyett számtalan érdekes történetet vetett 

papírra. Szépen írni ugyan a mai napig nem tanult 

meg, de kiválóan, és villámgyorsan használja a 

számítógép-billentyűket.  

Mint kiderült, kis vendégeink olvasták Dóka 

Péter regényét, ennek kapcsán olyan jó 
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kérdéseket tettek fel, amin maga az író is 

meglepődött. Érdekes, lebilincselő beszélgetés 

bontakozott így ki az előadó és hallgatósága 

között. Nemcsak az derült ki, hogy milyen érzést 

váltott ki a gyermekek lelkében egy-egy történés, 

hanem az is, hogy ezeket milyen módszerrel érte 

el a szerző a történetírás szempontjából.  

Bár Dóka Péter nem szeret kézzel írni, a Móra, 

Sárberki, Óvárosi, és Herman iskola diákjai nem 

távoztak aláírás nélkül a találkozóról.  

Dóka Péter. A fotót Erősné Suller Ildikó készítette. 

 

Könyvtári majmocskák 

Dományi Zsuzsanna 

2015. november 9-étől hirdette meg a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár új fejtörő játékát, A 

kőmajmok háza címmel. A rejtvény Tasnádi 

István azonos című, IBBY-díjas ifjúsági regényét 

dolgozta fel furfangos kérdésekkel, ügyességi 

feladatokkal.  

A kőmajmok háza című könyvet gyakran 

kölcsönözték olvasóink az elmúlt időszakban is. 

A mű népszerűségét tovább növelte, hogy 

Tasnádi István nálunk járt októberben író-olvasó 

találkozón. Ez adta az ötletet, hogy a két tizenéves 

fiú, Gyuri és Kornél történetét játékos formában 

is megosszuk a gyerkőcökkel.  

A kiskamaszoknak szóló olvasmányhoz 

különböző szórakoztató feladattípust eszeltünk ki, 

olyanokat, mint fogalompárosító, labirintus, 

kakukktojás, tudáspróba és rajzoló, ahol a 

gyerekek egy „mágikót”, azaz mágikus lényt 

örökítettek meg a képzeletük, fantáziájuk alapján. 

Próbára tettük a gyerekek megfigyelőképességét 

is, amikor a „majomparádé” nevű feladatban 5 

különbséget kellett felfedezniük két majmos rajz 

között. A visszajelzések szerint ez, és a 

labirintusos fejtörő tetszett legjobban az 

olvasóknak, ahol Kornél kedvenc focistáját, 

Andrés Iniestat kellett kivezetni az útvesztőből. 

Szép számmal érkeztek a gyerekkönyvtárba a 

helyesen kitöltött feladatlapocskák egészen 

december 4-ig, a leadási határidőig. Az indulók 

közül legtöbben már korábban olvasták a regényt, 

de olyanok is akadtak, akik a rejtvény hatására 

vették kézbe A kőmajmok házát. Az 

eredményhirdetésre izgatottan jöttek a gyerekek, 

annál is inkább, mert a fődíj - Dollmayer Bea 

ügyes kezű könyvtárosnak köszönhetően - egy 

bűbájos horgolt majom volt és egy márkás 

focilabda. Kozicz Júlia Anna – Színes Iskolás, 7 

éves diák - vehette birtokába a színes pulóveres, 

tekervényes farkú majmocskát, a labdát pedig 

Essősy Ágota – a Naszályi Angyalffy Mátyás 

Általános Iskola 10 éves tanulója – 

passzolgathatja bátyjával.  

 

Az Esőssy család.  Fotó: Goldschmidt Éva 



Minden játékos boldog mosollyal az arcán 

távozott a díjátadóról, mert az emléklapon kívül 

egyedi horgolt majomfejes kulcstartóval, banános 

csokoládéval és élményekkel gazdagodva 

távoztak a derűs hangulatú programról.  

Rajzos karácsony 

Goldschmidt Éva 

A fenti címmel hirdetett rajzpályázatot a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermekrészlege. A 

pályázat nagy népszerűségnek örvendett, hiszen 

összesen 131 munka érkezett be különböző 

korosztályú gyermekektől. Óvodások éppúgy 

alkottak, mint a felső tagozatos diákok. A 

gyermekek választhattak, hogy Dsida Jenő: Itt 

van a szép karácsony című verséhez, vagy 

Borsai Mária: A varázskorona című 

történetéhez készítenek rajzot. Volt, akit 

mindkettő megihletett, de a pályázók többsége az 

egyik vagy a másik mellett tette le voksát. A 

munkák között a történethez kapcsolódóan sokan 

örökítették meg azt a pillanatot, amikor az 

angyalok Magduska ágyán ülnek és elmesélik 

neki a szegénysorban élő Klárika és özvegy 

édesanyja életét. A vers pedig több gyermek 

számára a csodálatos karácsonyfát juttatta eszébe, 

alatta játékokkal, de olyan is akadt, aki a kis Jézus 

születését vetette papírra. Egy biztos: a 

gyermekeknek a pályázatban való részvétele 

olyan jótett volt, amelyet odafenn az angyalok 

biztosan jegyeztek. 

 

A Színes Iskola diákjai. Fotó: Dományi Zsuzsanna 

Az eredményhirdetést 2015. december 14-én 

tartottuk a kiállított rajzok gyűrűjében. A 

gyermekek Petrozsényi Eszter színművésznő 

előadásában meghallgathatták az Itt van a szép 

karácsony című verset, a varázskorona történetet 

pedig közösen idéztük fel. A kicsik már izgatottan 

várták az ajándékozást, ünnephez közeledvén 

természetesen a könyvjutalom mellett 

szaloncukrot is kaptak nemcsak a díjazottak, 

hanem valamennyi jelenlévő. 

 

Goldschmidt Éva átadja az ajándékokat. 

Fotó: Dományi Zsuzsanna 

 

A rajzpályázat eredménye 

Óvodás díjazottak: 

Nagy Enikő (Szent Margit Óvoda Tatabánya) 

Kovács-Pataki Borostyán (Baji Óvoda) 

1-2. osztály: 

I. Kelemen Adél (2. oszt., Jázmin Utcai Ált. Isk.) 

II. Valla-Sarok Agathe (2. oszt., Jázmin Utcai 

Ált. Isk.) 

III. Egri Sára (2. oszt., Jázmin Utcai Ált. Isk.) 

Külön díj: Szalkai Csilla Bíbor (1. oszt., Fazekas 

Utcai Ált. Isk.) 

 3-4-5. osztály: 

I. Kozicz Ábel (4. oszt., Színes Isk.) 

II. Nagy-Tóth Lénárd (4. oszt., Színes Isk.) 

III. Maszlavér Zsófia (3. oszt., Színes Isk.) 

Külön díj: Dörnyei Zsolt (3. oszt., Fazekas Utcai 

Ált. Isk.) 



A Mikulás Pillangóországban 

Goldschmidt Éva 

 

 

A MiaManó Színház társulata. A kép forrása: 
http://www.miamanoszinhaz.hu/darabok/a_mikulas_pillangoorszagban.html  

A Téli Gyermekkönyvhéten ünnepi előadásra 

vártuk az általános iskolás gyermekeket. A 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

szervezésében mintegy 240 alsó tagozatos tanuló 

hangolódott rá Mikulás ünnepére 2015. november 

30-án. A MiaManó Színház társulata a fenti 

című című színdarabot mutatta be interaktív 

formában. Természetesen a főszereplő mellett 

helyet kapott a darabban a gonoszkodó krampusz 

és a farkas koma, akik nem éppen a jó 

cselekedeteikről voltak híresek. A jó oldalt pedig 

az aranyló színben tündöklő pillangó, valamint a 

nyuszika képviselte, akik segítségével a Mikulás 

is megérkezhetett a gyermekekhez.  

A lelkes közönség végig „együtt élt a műsorral”, 

tanácsot adtak a farkasnak, mit tegyen, hogy ő is 

kapjon ajándékot a nagyszakállútól, sőt, segítettek 

a pillangónak és a nyuszinak elkapni a kis 

krampuszt, mielőtt meglógott volna a Mikulás 

zsákjával. Végül az erdő lakói és a gyermekek 

énekszóval köszöntötték a főszereplőt, aki 

varázskönyvéből azt is kiolvasta, hogy a tatai 

lurkók nagyon rendesen viselkedtek az idén. A 

„Hull a pelyhes fehér hó” kezdetű dal mellett más 

ismert sláger is felcsendült, mint például a 

„Télapó itt van” című nóta. Az előadáson pedig a 

krampusz és a nyuszi megtanította a közönségnek 

azt az éneket, hogy „Itt kopog, ott kopog, 

megérkezett Télapóka, hopp!” 

Valóban megérkezett Pillangóországba, és ennek 

az általános iskolások is tanúi lehettek. Bízunk 

abban, hogy az élmény, amellyel a gyermekek a 

műsor alatt gazdagodtak, sokáig elkíséri őket. 

Köszönet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének a 

műsor támogatásáért! 

 

Jelenet a tatai előadásból. Fotó: Goldschmidt Éva 
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