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Dolgos nyarunk volt 

Erősné Suller Ildikó 

Olvasóink megszokták már, hogy a nyári hónapok 

beköszöntével, az iskolai tanév végével sem érnek 

véget programjaink a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár gyermekrészlegén. 

 

A 2016. év „könyvfalói” Varga Domokos György 

társaságában az eredményhirdetés után.  

Fotó: Csejtei Zsolt 

Június első hétfője 2016-ban is, mint minden 

évben, az eredményhirdetések időpontja. Ekkor 

került sor a Mese, mese, mátka és az Olvasd 

velünk…! című olvasópályázatok díjainak 

átadására, a szorgalmas olvasók megünneplésére. 

Az első - második osztályosok meseolvasó 

pályázatának eredményhirdetésre 120 

meghívottal, és kísérőikkel került sor, előadónk 

Olasz Etelka mesemondó volt. A könyvmolyok 

kategóriájában 75-en neveztek. Minden 

résztvevőt meghívtunk a díjkiosztóra, melyeket 

Varga Domokos György, a Fittyfirity írója adott 

át ünnepélyes keretek között a résztvevőknek. 

Számtalan regény és irodalmi folyóirat, 

fürdőbelépő talált gazdára; emléklapot és 

könyvjelzőt természetesen minden induló 

számára készítettünk. 

A vakáció első napján (idén csütörtökre esett), 

már a megszokott Játszodás csütörtök játékaival 

vártuk a hozzánk betérőket. A következő héten a 

Szöszmötölős szerdák is bekapcsolódtak nyári 

programjaink sorába. Az egyre közismertebb 

foglalkozások töretlenül nagy népszerűségnek 

örvendenek látogatóink körében. 

2016-ban is indultunk Tatabánya Megyei Jogú 

Város környezeti nevelési pályázatán. 

Köszönhetően a bíráló bizottságnak, június 27-29. 

között megrendezhettük a III. Barangoló 

táborunkat. Úti céljaink között ezúttal a tabajdi 

Mezítlábas Park, a tatai Geológiai Múzeum, és a 

tatabányai Biogáz üzem szerepelt, a közeli helyek 

„pedálos” megközelítési módjával. A délutáni 

órák gyermekkönyvtári tevékenységei között 

drámapedagógiai és logikai játékok, „Fű Benő” 

készítés, és a közkedvelt, elmaradhatatlan pacs-

pacs játék szerepelt. 

 

Barangoló táborozóink. Fotó: Erősné Suller Ildikó 

A Nemzeti Kulturális Alap és Városunk 

jóvoltából 2016-ban is lebonyolítottunk egy 

egyhetes, esélyegyenlőségi tábort a 

környebányai Erdei Iskolában. A tematika ezúttal 

a magyarságtudat, identitás köré épült, Mi, 
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magyarok címmel. A programok sorát Olasz 

Etelka mesemondó nyitotta a Csodaszarvas 

legendájával, majd másnap kirándulást tettünk a 

Magyarság Házába, és megnéztük a „Mi, 

magyarok” című interaktív kiállítást. A 

„történelem napján” vendégeink voltak a Kassai 

Lovasíjász Iskola szomódi Brázik törzsének tagjai 

és Simon Péter vadász. A csütörtök a 

népművészet jegyében telt. Juhász Tímea a 

fazekasság, Vas Henrik a fafaragás, Szőnyegné 

Szegvári Emese a nemezelés, Szőnyeg Eszter a 

bőrözés rejtelmeibe vezette be a résztvevőket. 

Ugyanezen a napon láttuk vendégül Jakab 

Andrást és barátait, akik népmesével, népi 

hangszerek- és viselet bemutatójával, illetve 

népzenével készültek − fergeteges hangulatú 

táncházat is „rittyentve” a tábor falai közé. Az 

utolsó délelőtt Kovács Éva drámapedagógiai 

foglalkozása zárta a hetet, mintegy keretbe 

foglalva a hét történéseit, érzéseit, gondolatait. 

 

A környebányai táborozókkal a Halászbástya tövében. 

Fotó: Erősné  Suller Ildikó 

Itt a vakáció vége, de nyári programjaink 

végeztével a gyermekkönyvtár rendezvények 

természetesen nem érnek véget! Szeptembertől 

ismét jelentkezünk régi és új programjainkkal! 

 

Szöszmötölős szerdán készült alkotások.  

Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Mit olvasnak a gyerekek nyáron? 

Szerencsi Edina - Erősné Suller 

Ildikó 

Nyáron szinte kicserélődik az olvasó közönség, 

ugyanis akik egész évben olvastak és 

kölcsönöztek, azok most inkább pihennek, 

üdülnek. Szerencsére a könyvtárlátogatók másik 

fele viszont épp ilyenkor iratkozik be, és viszi a 

könyveket, mondván, hogy most több ideje jut 

olvasni. Nagyon népszerűek szerdai 

„szöszmötölős” napjaink, melyek szintén 

becsalogatják a gyerekeket és szülőket 

könyvtárunkba. Ilyenkor könyvek is 

megtetszenek nekik, amelyeket aztán nagy 

örömmel visznek haza.  

Felvetődhet a kérdés, hogy leggyakrabban a 

kötelező olvasmányokat keresik a gyermek 

olvasók? Valóban sokan jönnek a kötelező 

olvasmányokért is, melyek szintén 

megtalálhatóak nálunk. Sőt, az iskolákkal 

egyeztetve több példányban is beszerezzük őket. 

Erre példa az idei városi olvasópályázatra 

megjelölt Mi újság a Futrinka utcában? c. kötet, 

amelyet a nyár elején 10 példányban vásároltunk 

meg, hogy minél több kisgyerek el tudja olvasni.  

Vajon miket olvasnak még az egyes korosztályok 

képviselői, miután elolvasták a kötelezőket? 

Tapasztalataink szerint az olvasással most 

ismerkedő kisdiákok között nagyon kedveltek a 

viszonylag rövid, nagy betűs történetek, melyeket 

képek illusztrálnak. Ilyenek pl. az Olvasó Cinke, 

Olvasó Leó, Olvasó Tigris sorozatok, az Olvasni 

jó! könyvek, a Most én olvasok, a Csodakunyhó 

sorozat különböző  részei. Sikerélményhez 

juttatja a nebulókat; örülnek, hogy már egy egész 

könyvet elolvastak. A nagyobbak Berg Judit, 

Finy Petra, Holly Webb állattörténeteit, és a 

vicces, vidám, nevettető könyveket keresik. A 

kiskamaszok körében az Egy ropi naplója, Zizi 

naplója, David Williams történetei, a Minecraft 

kézikönyvek (melyek egy videojátékhoz 

kapcsolódnak) a legkeresettebbek. A tinik 

változatlanul rajongnak a Szent Johanna Gimiért, 

a Hűvösvölgyi suliért, a LOL könyvekért, a 



Vöröspöttyös sorozatért, valamint a fantasy 

regényekért.  

A gyerekkönyvtár szülőknek való olvasmányokat 

is tartogat. Sokan keresnek meséket gyógyító 

célzattal, és ezen igényeket is ki tudjuk elégíteni 

egyre bővülő kínálatunkkal.  

Ezek, illetve az ehhez hasonló könyvek mind-

mind megtalálhatók a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár közel 40.000 kötetes 

gyermekkönyvtárában, mely keddtől péntekig, 9-

től este 18 óráig várja szeretettel és ingyenes 

beiratkozással az olvasókat! 

 

 

„Eleink nyomán” néprajzi tábor 

Szlezákné Molnár Katalin 

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár az 

idén is megszervezte nyári néprajzi táborát a 

Rákóczi Szövetség Oroszlányi Ifjúsági 

Szervezetével közösen.  Az elmúlt években a 

táborlakók kirándulást tettek a honfoglalás, a 

reneszánsz és a török hódoltság korába, az idén a 

kuruc időkkel ismerkedtek. 

A gyerekek kézműves foglalkozásokon, 

történelmi kiránduláson ismerkedtek a kor 

jellegzetességeivel. A Majki Kamalduli 

Remeteség épületegyüttesét és felújított Kastély 

Múzeumát látogatták meg, ahol külön kiállítás 

látható II. Rákóczi Ferenc életének azon 

szakaszához kapcsolódva, amikor a Párizs 

környéki Grobois falucska kamalduli 

kolostorának volt lakója. A tábor programját 

színesítette két kirándulás a Budapesti Állatkertbe 

és a Millipop Mosolygyárba, ahol a táborlakók 

kitűnő hangulatban töltötték el az időt. A tábor 

zárásaként a nyár egyik legnépszerűbb 

szenvedélyének, a strandolásnak hódoltak a 

gyerekek az oroszlányi strandon. 

Az „Eleink nyomán” tábor színvonalas 

programjaihoz anyagi támogatást nyújtott a 

Rákóczi Szövetség Országos Szervezete.

 

A fotókat Szlezákné Molnár Katalin készítette 



 

Környékünk rejtett kincsei – nyári 

táborok 

Zimonyi Zsanett 

Idén nyáron is két olvasótábort szerveztünk a 

gyerekek részére, melyen összesen 31-en vettek 

részt. Az első június 20-tól 24-ig tartott, a 

másodikra a következő héten, június 27-től július 

1-ig került sor. A programok reggel 8 órától 

délután 4 óráig tartottak. Az idei tábor témáját 

Környékünk rejtett kincsei köré szerveztük. 

A tábor hétfői első programját mindig ismerkedős 

csoportjátékokkal szoktuk kezdeni, hogy a 

gyerekek egy kicsit megismerjék egymást. A 

következő feladatnál csoportmunkában kellett 

ügyeskedniük; egy képzeletbeli várost terveztek 

és készítettek színespapírból. A város kitalált 

történetét pedig minden csoport elmesélte, miután 

elkészültek a munkák. Délután Hinora Edit 

múzeumpedagógus vezetésével megnéztük a 

Bazilika rejtett termeit, amelyek a látogatóktól 

elzárva vannak. Majd a gyerekek egy feladatlap 

kérdéseire önállóan keresve a választ − 

tüzetesebben szemlélődtek a Bazilika 

főhajójában. 

Kedden délelőtt író-olvasó találkozóra is 

lehetőségünk adódott. A gyerekek Molnár 

Krisztina Rita költővel, meseíróval 

találkozhattak, aki bemutatta a gyerekeknek a 

Mákszem és Gubó eltűnődik, Maléna kertje 

valamint Kréta-rajz című könyveit. Ezután 

Szószövő címmel egy költészettel kapcsolatos 

rendhagyó irodalomórát is tartott a gyerekeknek. 

Kedden délután a Dunához mentünk, ahol egy 12 

méter hosszú sárkányhajóba szálltunk, melynek 

mi lettünk a legénysége! Egytollú lapátjainkkal 

mi úsztattuk előre a hajót a hullámzó Dunán. 

Szerdán egész napos kirándulásra mentünk. 

Búbánatvölgyből túráztunk a Vaskapun keresztül 

vissza Esztergomba, de útközben az erdőben 

számháborúztunk is.  

Csütörtökön délelőtt textiltáskát festettünk és 

díszítettünk, majd egy különleges író-olvasó 

találkozóra került sor. A gyerekek találkoztak a 

velük egyidős, 13 éves Nagy Boglárkával, aki a 

Három testvér legendája c. könyv szerzője. 

Délután 3-4 fős csoportokban városfelfedező 

túrára mentek a városba egy térképpel és egy 

feladatlappal felszerelkezve. Ezt mindig kérik a 

gyerekek, mert nagyon tetszik nekik, amikor 

egyedül, önállóan, egy magadott útvonalat 

végigjárva kell megtalálniuk a kért információkat. 

 

Díszített textil szatyrok. Fotó: Steindl Nóra 

Pénteken délelőtt Dömösre mentünk. Megnéztük 

a román kori Dömösi Prépostság romjait, és az 

egykori szentély alatti viszonylagos épségben 

fennmaradt gyönyörű altemplomot. Délután 

fagyizni, és strandolni mentünk a Szent István 

fürdőbe. Régi hagyományunkhoz híven a tábor 

végén egy könyvvel ajándékozzuk meg a 

gyerekeket, hogy legyen mit olvasniuk a nyáron. 

 

Bóna Tamás, Rehovics Anna és Bóna György, a kínai 

sárkány falu tervezői. Fotó: Steindl Nóra 


