
Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

VII. évf. 9-10. szám   

2017. szeptember-október  

Olvasópályázatok és kirándulások 

Erősné Suller Ildikó 

2017. június 12-én újra ajándékot osztottunk 

olvasópályázataink eredményes versenyzőinek. 

A „Mese, mese, mátka” című, 1-2. osztályosok 

számára kiírt pályázat kapcsán 8 első helyezett, 8 

második helyezett, 15  harmadik helyezett tanu-

lót jutalmaztunk könyvajándékkal és oklevéllel. 

További 46 fő vehetett át emléklapot, valamint 

apróbb ajándékot Csodaceruza című folyóirat és 

fürdőbelépő formájában.  Vendégünk ezúttal 

Kelemen Petra Piroska mesemondó volt.  

 

Kelemen Petra Piroska felvidéki mesemondó adta át a 

jutalmakat a nyerteseknek. Fotó: Horváth Szabolcs 

Az „Olvasd velünk…!” című, 3-4. osztályosok 

számára meghirdetett regényolvasó pályázat idén 

rekord számú indulóval, és sok-sok ajándékkal 

zárt. A legjobbak nem csak könyvjutalomban 

részesültek, hanem lehetőséget kaptak a JAMK 

gyermekkönyvtárának Barangoló táborában 

való részvételre is. A gyerekek jutalmazásához 

tartozik, hogy minden évben találkozhatnak egy 

gyermekíróval. Idén Miklósi Anna, a Barátfülek 

szerzője érkezett vendégeinkhez.  

Az eredményes tanulók részt vehettek a már ne-

gyedik alkalommal megrendezett, Barangoló 

című környezeti nevelési táborunkban. Az évente 

más-más tematikával jelentkező 3 napos együtt-

lét témája Bánhida városrész, közlekedési eszkö-

ze idén a „lábbusz”  volt. Gyalogosan közelítet-

tük meg a Kőhegyen található Turul Emlékmű-

vet, a geológiai tanösvényt, és a Ranzinger Vince 

Kilátót. Így jutottunk el a Szlovák Tájházba, és 

így jártuk körül az Erőműi-tavat, valamint már 

csak apróbb távon ugyan, de így érkeztünk el a 

Tatabányai Múzeum Metamorfózis című kiállítá-

sára. Vezetőként közreműködött Rákász Mihály 

tanár úr, a Móra Ferenc Általános Iskola peda-

gógusa. 

 

A Szlovák Tájházban. Fotó: Erősné Suller Ildikó 
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„Szép tubicám, jó illatú piros ró-
zsám” – népmesemondó verseny 

Goldschmidt Éva 

A Magyar népmese napja alkalmából a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár 2017. szeptember 

29-én megrendezte hagyományos népmesemon-

dó versenyét. A megmérettetésre mintegy har-

minc versenyző részvételével került sor. 

Kis mesemondók érkeztek a tatai Kőkúti, a Fa-

zekas, a Talentum és a Jázmin Utcai Általános 

Iskolából, de a vidékiek is képviseltették magu-

kat, hiszen köszönthettünk gyermekeket a baji, a 

naszályi, a neszmélyi és a szomódi általános is-

kolából is. A versenyen háromtagú zsűri értékel-

te a látottakat. Elfogadta meghívásunkat Oszkóné 

Kálmán Ildikó nyugdíjas pedagógus, Fábiánné 

Csány Erika nyugdíjas óvodapedagógus és Ke-

lemen Petra Piroska népmesemondó. Utóbbi 

zsűritag csodálatos népviseletben érkezett. 

 

A felvidéki mesemondó népies szóhasználattal mesélt a 

résztvevőknek, akik ámulattal hallgatták őt 

A gyermekek által választott népmesékben, me-

serészletekben valamilyen madár vagy virág 

szerepelt. Gyermeki lelkesedésből nem volt hi-

ány. Sokan azon túl, hogy megtanulták a szöve-

get, kiváló előadásmódról tettek tanúbizonysá-

got. Amíg az ítészek a díjakról döntöttek, Kere-

kesné Fuli Anikó könyvtáros megmozgatta és 

finomságokkal kínálta meg a gyermekeket. A 

zsűri elnöke, Kelemen Petra Piroska értékelte a 

versenyt. Felhívta a figyelmet a pontosság fon-

tosságára, és arra, hogy bizony nem mindegy, 

milyen hangsúllyal mondunk ki szavakat, vagy 

hogyan állunk, miközben mesélünk. Az emlék-

lapokat Oszkóné Kálmán Ildikó nyújtotta át va-

lamennyi diáknak, majd a könyvjutalmak követ-

keztek. Két kategóriában díjaztuk a versenyző-

ket, és különdíjak is gazdára találtak. A gyerme-

kek közül többen már nem először vettek részt a 

versenyen. Nemcsak a tanulók, hanem szüleik is 

hálásak azért, hogy a könyvtár lehetőséget bizto-

sít a megmérettetésre, segítve ezzel a gyermekek 

magabiztosabb kiállásra és szorgalmas felkészü-

lésre való ösztönzését. 

Eredmények: 

1-2. osztály: 

1. Tóth Dorina Regina (2. o., Angyalffy Ál-

talános Iskola, Naszály) 

2. Vajda-Kolek Fülöp (1. o., Kőkúti Általá-

nos Iskola, Tata) 

3. Sámson Panna (1. o., Talentum Általános 

Iskola, Tata) 

Különdíj: Pásztor Benjamin (1. o., Kőkúti Ál-

talános Iskola, Tata) 

 

3-4. osztály: 

 

1. Lukács Péter (4. o., Talentum Általános 

Iskola, Tata) 

2. Heicz Simon (4. o., Jázmin Utcai Általá-

nos Iskola, Tata) 

3. Szabó Bence (3. o., Talentum Általános 

Iskola, Tata) 

Különdíj: Palánkai Panna Sára (4. o., Írisz-

kert Általános Iskola, Szomód) 



Kalapos Éva volt a vendégünk 

Goldschmidt Éva 

Az Országos Könyvtári Napok a gyermekek 

számára is tartogatott író-olvasó találkozót 2017. 

október 5-én. A célcsoport ezúttal a kamaszok 

korosztálya volt. Kalapos Éva írónő látogatott el 

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárba, hogy 

tiniknek szóló könyveit bemutassa, és azokon 

keresztül a közönség megismerje a fiatal generá-

ció életritmusát.  

Éva már kisebb gyermekként írogatott, amolyan 

naplószerűen, majd felsőfokú tanulmányai alatt 

érett meg benne az a gondolat, hogy író legyen. 

Nagy kedvence Szabó Magda és az ő művei, 

ezért különös tekintettel figyel a 2017-es eszten-

dőre, amikor Szabó Magda születésének 100. 

évfordulóját ünnepeljük.  

 

Kalapos Éva és Goldschmidt Éva. Fotó: Dollmayer Bea 

Kalapos Éva a nagysikerű D. A. C. regényfo-

lyam szerzője. Az első kötet írásakor még nem 

sejtette, hogy a sorozat mostanra hat kötetessé 

duzzad. Az egyes részek folytatását indokolta, 

hogy a tini olvasók igen kedvelik a könyvet, so-

kan azonosulnak egy-egy karakterrel. Saját élet-

tapasztalata segíti írói tevékenységét. Elmondta, 

regényeiben csak olyan kifejezéseket vet papírra, 

amelyeket ő maga is használ a mindennapokban. 

A modern szófordulatok, és a velük megegyező 

stílus ragadja meg a kamaszokat, és általuk érzik 

magukhoz közel a történeteket. A sorozat egyes 

kötetei között összefüggés van, de önállóan is 

olvashatóak, mert az egyes részekben visszautal 

az előzményekre.  

A Massza című önálló 

regény sarkalatos pont, 

hiszen már-már pszicholó-

giai mélységekbe nyúl. A 

történet szerint egy fiatal 

fiút zaklatnak az iskolá-

ban, szinte kirekesztik a 

körülötte lévő kortársai. 

Az ő személyes életválsá-

gát ismerhetjük meg, és 

arra is választ kapunk, 

hogy vajon talál-e kiutat ebből a helyzetből. Az 

írónőnek igencsak bele kellett ásnia magát a 

mélylélektani ismeretek-

be, és ez akaratlanul is 

megviselte. Ugyanakkor 

örül, hogy noha ő nem 

szakember, mégis segíthet 

a bajba jutott kamaszok-

nak, hiszen a könyv vé-

gén útmutatót találunk 

arra vonatkozóan, hogy 

hol érdemes kapaszkodót 

keresnie annak, aki a főszereplőhöz hasonló vál-

ságban szenved. A mű több iskolában ajánlott 

olvasmány – egyre több iskola foglalkoznak a 

témával, és építi be tanrendjébe.  

A találkozón jelen lévő fiatalok feltehették a 

bennük megfogalmazódott kérdéseket, végül 

közvetlen beszélgetés alakult ki az írónő és a 

tinik között. Köszönjük, hogy könyvtárunk a 

Nemzeti Kulturális Alap 

és az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség tá-

mogatásával hozzájárul-

hatott ehhez a találkozás-

hoz.   

Nemrégiben megjelent 

Kalapos Éva új könyve 

Muszáj címmel, bizo-

nyára hasonló sikerek 

övezik majd, mint az eddigi műveit.  



Szellemi akadályverseny az Öreg-
tónál 

Goldschmidt Éva 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár újra 

szellemi akadályversenyt rendezett 2017. októ-

ber 4-én. A versenyen a Bláthy Ottó Szakgimná-

zium és Szakközépiskola, valamint a Jávorka 

Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-

gimnázium és Szakközépiskola három osztálya 

vett részt 5-6-7 fős csapatokra osztva.  

A játék elsődleges célja 

volt, hogy a diákok 

ízelítőt kapjanak Fekete 

István lebilincselő elbe-

széléseiből, miközben 

ismereteket szereznek a 

környező természetről. 

Az író szeretettel meg-

írt költőiséggel ábrázol-

ta a váltakozó termé-

szeti folyamatokat, és 

annak szereplőit, mind-

ez épülésére szolgálhat 

a mai tinédzser korosz-

tálynak.  

 

A fotókat Dományi Zsuzsanna készítette 

Az ifjúság egy rövid gyalogtúrát tett meg térkép 

alapján. Az útvonalon felállított állomásokon 

minden résztvevő egy-egy szöveget olvasott el, 

és dolgozta ki a hozzá kapcsolódó kérdéseket. A 

feladat teljesítését a menetlevélen a szervezők 

ecséttel ellátva igazolták, és a csapat folytathatta 

útját. Az egyes állomások közötti várakozási időt 

szintén Fekete István prózarészletek olvasásával 

töltötték ki a fiatalok.  

Az érkezés állomáson a csapattagok együttmű-

ködése következtében összeállt a séta „eredmé-

nye”. Úgy láttuk, a rendhagyó irodalom és ter-

mészetismeret óra felfrissítette a résztvevőket. 

 

Szüret a rajzversenyen 

Dományi Zsuzsanna 

Az Országos Könyvtári Napok 2017-ben a kö-

vetkező szlogenre épült: „Csak tiszta forrás-

ból”. Az egyes napok tematikájában szerepeltek 

a népi hagyományok, múltunk forrásai. Ez adta 

az ötletet, hogy a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár a népszokásokhoz kösse nagy rajzpá-

lyázatát.  

A szüret szó eredetileg a szőlő borrá alakításának 

részfolyamatára, a szűrésre utal, de mai jelentése 

kiterjedt a többi gyümölcs betakarításának elne-

vezésére is. Úgy látszik, igaz volt a feltételezés, 

mi szerint népi hagyományaink, tradícióink nem 

koptak ki még a rohanó világunkból sem. Közel 

hetvenen készítettek pályaműveket a kisiskolás-

októl kezdve a kamaszokig. Rajzaik témáiban 

éppúgy megjelentek az évszakokhoz kapcsolódó, 

mezőgazdasági munkákhoz kötődő népszokások 

(szántás-vetés-aratás, szüreti mulatság), mint a 

családi élet nagy ünnepeihez fűződő események. 

Színpompás kompozíciók ragyogtak a ránk mo-

solygó képekről, melyeken a húsvét, májusfa 

állítás, szent iváni tűzgyújtás, Márton-nap, Luca-

nap, karácsonyfa állítás, betlehemezés, vagy a 

farsang egy-egy élettel teli pillanatát örökítették 

meg a gyerekek. 

Fekete István.  

A kép forrása: 

www.hunlit.hu 



A könyvtár idei termése kiváló volt, a „rajzter-

mést” betakarítottuk! A kiállítás október 12-ig 

megtekinthető volt a Művelődési Ház Vízima-

lom termében. 

A legjobbakat könyvjutalommal, kirakó játékok-

kal, oklevéllel díjaztuk a Nemzeti Kulturális 

Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

jóvoltából.  

 

Kele Júlia rajza is díjazott lett.  

A fotókat Sinkó Ildikó készítette 

Díjazottak: 

1. díj:  Czérna Kata,  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

1. osztály  

2. díj: Kovács Nóra,  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

6. osztály  

3. díj: Mohácsi Alexa,  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

4. osztály 

 

4. díj: Bús Natália  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata,  

3. osztály 

5. díj: Nagyszegi Alina,  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

6. osztály  

6. díj Totis Erik,  

Vaszary János Általános Iskola, Tata, 

2. osztály  

Különdíjak: 

 Antal Szabolcs, 

 Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

1. osztály  

 Farkas Evelin Adina,  

Szent István Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, Baj, 

 3. osztály  

 Kele Júlia,  

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

5. osztály  

 Zoltai Lőrinc, 

Fazekas Utcai Általános Iskola, Tata, 

7. osztály  

 

Mohácsi Alexa átveszi jutalmát 


