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védelem gyermekeknek 

Erősné Suller Ildikó 

2017. május 21-én újra a gyermekeké volt a 

főszerep a József Attila Megyei Könyvtár falai 

között. Intézményünk küldetésvállalásában 

elsődleges szerepet kap a „zöld könyvtári” 

státusz, amihez mindenben igyekszünk igazodni. 

Programunk főszereplői a Bajnai Zöld Tündérek 

voltak, akik újrahasznosított anyagok 

alkalmazásával, játékos akadályversennyel 

fogadták kis vendégeinket. Ügyeskedéseiket 

apróbb és nagyobb ajándékokkal jutalmazták. 

Lazításként az öko-szöszmötölő keretében a 

gyermekek maguk készíthették el apró tárgyaikat 

használt CD-lemezek, WC papír gurigák, 

kupakok segítségével. Bogyó és Babóca hősei 

ismét nagy sikert arattak! 

 

Délelőtt 10 órakor Kelemen Petra Piroska 

népdallal hívta mesehallgatásra közönségünket – 

gyönyörű énekhangja betöltötte a teret, 

nyomában megjelentek a kíváncsian figyelő 

gyermekfejek. Palóc nyelvjárásban adta elő a 

teremtéstörténetet, „Csak nehogy úgy járjunk, 

mind a szamár!” címmel. 

 

Kelemen Petra Piroska palóc népviseletben érkezett 

11 órakor a zenéé lett a főszerep: a Zsebsün 

zenekar „Szemtelen légy!” című műsorával 

szórakoztatta a nagyérdeműt. Arcfestőnk, 

Nagyné Boldog Katalin és kis vendégeink 

természetesen idén is gyorsan egymásra találtak. 

Kati néni ujjai apró tigriseket, pillangókat és 

egyéb mesehősöket jelenítettek meg a vidáman 

nyüzsgő gyerekek arcocskáin. 

 

A Zsebsün zenekar.  

A fotókat Erősné Suller Ildikó készítette 
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Eredményes olvasóinkat díjaztuk 

Erősné Suller Ildikó 

2017 június 12-én került sor az évek óta 

megrendezésre kerülő olvasópályázataink 

eredményhirdetésére. 

Délelőtt a „Mese, mese, mátka” pályázóit vártuk, 

jöttek is szép számmal! Közel 90 gyermek, és az 

őket kísérő szülők, pedagógusok örülhettek 

egymás sikerének.  

Meghívott előadónk, Kelemen Petra Piroska 

„Ihók és Mihók” című meséje után átadta az 

ajándékokat meghívottjainknak. 8 első helyezés, 

8 második helyezés, és 15 harmadik helyezés 

született, oklevelekkel, és könyvjutalmakkal 

lettek gazdagabbak. A kiemelkedő eredményt 

elérők Csodaceruza című folyóiratot kaptak, a 

kevésbé eredményesek, de minden feladatlapot 

kitöltő olvasók fürdőbelépőt, illetve mesekirakót 

vihettek haza az emléklapok mellett. 

 

Délután 13:30 órától a „könyvfalóké” volt a 

főszerep. Miklósi Anna, a Barátfülek szerzője 

tartott közönségtalálkozót, majd a díjak átadására 

is sor került. A 97 résztvevő közül 44-en 

olvasták el mind a 7 kötetet. Az első, második és 

harmadik helyezettek 2 db könyvet, fürdőbelépőt 

és oklevelet nyertek.  

Az elolvasott kötetek számának függvényében 

további könyvjutalmakat osztott ki kolléganőnk. 

48 gyermek örülhetett ezen díjaknak. Aki 

minden könyvet elolvasott, elnyerte a „Nagy 

Könyvfaló” címet is.  

Az Olvasd velünk…! olvasópályázat 10. 

évfordulóját ünnepelte idén, ennek emlékére 

vendégeinknek dekoratív könyvjelzővel 

kedveskedtünk. 

 

 

 

 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó készítette a díjazott 

gyerekekről 

 



 

Lackfi János volt a vendégünk 

Dományi Zsuzsanna 

2017. április 28-án kora délután roskadásig 

megtelt a kiállító terem izgatott gyerekekkel, 

akik mind Lackfi János író jöttét várták. Mint 

régi ismerőst fogadták a barátságos, mosolygós 

vendéget, hiszen irodalom tankönyveikből és 

tanáraiktól már sokat hallottak róla, ismerték 

verseit, könyveit.  

Az író kezdésnek „A buta felnőtt” és a „Robban 

az iskola” című köteteiből azokat a verseket adta 

elő, amelyek a fiúk és a lányok kibékíthetetlen 

ellentétét állították a középpontba. (A fiúk dala, 

A lányok dala, Óda a fiúkhoz, Óda a lányokhoz) 

A gyerekek ovációval fogadták az őket bemutató 

frappáns költeményeket. Az ezerarcú Lackfi 

János a hangjával játszva, vicces grimaszok, 

heves gesztusok kíséretében közvetítette verseit 

a hahotázó, felszabadult lurkók örömére. A 

szavalásba a közönséget is bevonta az előadó, 

kórusban mondták vele együtt: „Rend a lelke 

mindennek, rend van a szobámban.” Néhány 

perc múlva képzeletben elhagytuk a 

kiállítótermet, és máris egy negyven asztalos 

pingpongteremben voltunk, ahol a 

pingponglabdák pattogását a gyerekek a 

szájukkal utánozták. Lackfi János a „Belvárosi 

gyümölcsök” szemelvényeivel zárta a műsort. 

Eper bácsi és Kökény alakja jelent meg a 

szemünk előtt, amikor az író érzékletesen, stand 

up comedy előadókat meghazudtolva festette le 

őket. A tatai gyerekek maguk is gyümölcsökké 

változtak és rázkódtak a nevetéstől.  

A fergeteges hangulatú gyerekkönyvtári 

programot könyvvásárlás és hosszas dedikálás 

követte. A gyerkőcök kígyózó sorban várták, 

hogy néhány szót válthassanak a költővel, aki 

örömmel tett eleget a kis könyvtulajdonosok 

kéréseinek.  

 

Lackfi Jánosról Dollmayer Bea készítette a fotót 

Népek kultúrája – Alle Vögel in der 
Bibliothek 

Dollmayer Bea 

Játékos foglalkozásra hívta a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a Jázmin 

Utcai Általános Iskola diákjait 2017. június 14-

én. A Népek Kultúrája program keretében idén, 

lehetőség nyílt a németül tanulók számára 

„madarakká válni”. A rendezvény során a 

gyerekek többféle módon ismerkedhettek a 

német kultúrával és a könyvtárhasználattal. 

Elsőként egy kevésbé elterjedt Grimm mesét (A 

madarak királyát) hallgatták meg, majd 

interaktív beszélgetés formájában szereztek 

ismereteket a hétköznapi életben is gyakran 

látható szárnyasokról. A társalgást egy kedves 

zenés mondóka közös éneklése követte. Ezután 

különböző játékos feladatokat tartalmazó 

feladványokkal gyarapíthatták tudásukat a 



környékbeli országokról (Lengyelország, 

Németország, Szlovákia). A fiatalok bepillantást 

nyerhettek az eltérő nemzeti jelképekbe (zászlók, 

címerek), a városok életébe, az ország 

kultúrájába és a gasztronómiába a megoldások 

keresése kapcsán.  

A következő feladat során könyvborítókat raktak 

ki a gyerekek, amelyek segítségével megtanulták 

az őrjegyek használatát, illetve azt, hogyan kell 

egy adott könyvet a polcon megkeresni. A 

foglalkozás egy rendkívül pörgős origami-

madárkereső versennyel zárult, amelynek végén 

megkoronázták a legfürgébb és legügyesebb 

diákokat. 

 

A fotókat Sinkó Ildikó és Kollár Katalin készítette 

Véget ért az Andersen meséje című 
sorozat 

Dollmayer Bea 

Áprilisban befejeződött a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára által indított 

Andersen meséje elnevezésű, egyhónapos 

programsorozat. A rendezvény Hans Christian 

Andersen dán költőről és meseíróról kapta a 

nevét, kinek születése napján ünneplik a 

Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját is. A 

program keretében márciustól kezdve, hétről-

hétre az író egyik meséjével ismerkedhettek 

papírszínházas mesélés formájában a Talentum 

Angol−Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium diákjai. Ezt követően a témához 

kapcsolódóan különböző foglalkozásokon 

vehettek részt. A „Hókirálynő” meséje kapcsán 

Gerda egyik kalandjának felhasználásával 

különféle virágokkal ismerkedtek, amelyek 

közül egyet elkészítettek origamiként. „A császár 

új ruhájának” bemutatása után játékos öltöztető-

versenyen vettek részt a fiatalok  az 

elmaradhatatlan koronával. „A béka” 

történetének kapcsán a környezet- és 

természetvédelemben, valamint a könyvek 

keresésében mélyedtek el a gyerekek. „A 

fülemüle” után zenés székfoglalóverseny 

következett, majd a magyarországi madárvilág 

témájában gyarapíthatták tudásukat játékos 

feladatlapokkal, versennyel. Természetesen 

minden találkozó végén lehetőségük volt egy kis 

könyvválogatásra, olvasásra, kölcsönzésre a 

könyvtárban. A záró rendezvényen  Andersen 

születésének napján  egyszerre három mesével 

is foglalkoztak a diákok: Borsószem 

hercegkisasszonnyal együtt megtanultak vakon, 

a kezük segítségével felismerni jellegzetes 

tárgyakat; a „Tizenketten a postakocsin” című 

történetben a hónapokkal és évszakokkal 

kapcsolatos ismereteiket frissítették fel; míg „A 

repülő láda” segítségével madarakat tanultak 

meg hajtogatni.  

 

A fotót Goldschmidt Éva készítette 

A program elején minden fiatal kapott egy 

mesekártyát, amelyre a foglalkozások pecséteit 

gyűjtötték, az összes pecsétet begyűjtők pedig 

különleges mesecsomag-ajándékban részesültek. 

A gyerekek rendkívüli módon élvezték a 

sokszínű és változatos feladatokat, játékokat, és 

sok szép könyvtári emlékkel gyarapodtak. 


