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Színjáték a szeretet nevében 

Szlatárovics Mónika 

2017. november 25-én harmadik alkalommal 

rendezték meg a fenti elnevezésű programot a 

felsőgallai Széchenyi István Művelődési Házban. 

A rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek 

megmutathassák magukat nagyközönség előtt. A 

fellépők egyénileg vagy csoportosan  indulhat-

tak, műfaji megkötés nélkül. A produkciójuknak 

a szeretetről kellett szólnia.  

 

 

A tatabányai SmartSchool magántanulói csoport diákjai 

Nem csak hátrányos helyzetű, fogyatékos vagy 

éppen tanulási zavarral küzdő általános iskolások 

jelentkezését várta a szervező   TJ ESZI Család 

és Gyermekjóléti Központ és azon belül Sopot-

nikné Perce Beáta, hanem jó képességű, jó tanu-

ló, biztos családi háttérrel rendelkezőket is. Egy-

szóval minden tatabányai általános iskolás je-

lentkezhetett a rendezvényre, melyen előadhatták 

azt, hogy miben is erősek a tanuláson kí-

vül. Közel 70 általános iskolás tanulót mozgatott 

meg a rendezvény.  

A lebonyolításban részt vett a szervező ESZI-n 

kívül a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, a 

helyszín biztosításával a Felsőgallai Széchenyi 

István Művelődési Ház. Turainé John Katalin 

alpolgármester asszony nyitotta meg minden 

évben a rendezvényt, és a zsűrizésben is részt 

vett, különdíjjal jutalmazott. A zsűrizésben és a 

különdíjak adományozásában a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Thun-

derground motoros klub is tevékenyen részt vett.  

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár kép-

viseletében jómagam is részt vettem a progra-

mon. Az alábbi tanulókat jutalmaztuk különdíj-

jal:  

 Fodor Dóra, 

 Kaszás Lilla Kata, 

(Bolyai Általános Iskola, felkészítőik a 

szüleik voltak) 

  Agócs Attila István, 

 (Kodály Zoltán Általános Iskola, felké-

szítő tanára: Keresztes Mária)  

 

Fodor Dóra és Kaszás Lilla Kata. 

A fotókat Huszárné Lovászné Mariann készítette 
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Garfield a könyvtárban 

Dományi  Zsuzsanna 

Garfield macska kedves, lomha, pufók figurája 

megszületése óta a gyerekek örök kedvence.  A 

Zseb Garfield és Garfield képregények kölcsön-

zése, forgatása mindennapos esemény a gyerek-

könyvtárban. Mivel tavaly nagy sikert aratott a 

kis olvasók körében a Ropi képregényíró pályá-

zat, így adta magát az ötlet, hogy 2017-ben újra 

megjelenjen ez a programfajta a könyvtár életé-

ben.   

Heteken át szorgoskodtak a kis kezek, ment az 

ötletelés a gyerekek között, miről is szóljanak  az 

ő képregény-kockáik, mit is csináljon Garfield a 

könyvtárban. Azután szépen lassan elkezdtek 

beérkezni a szebbnél szebb, ötletesebbnél ötlete-

sebb képregények. A könyvtárosok élvezettel, 

hahotázva olvasgatták a pályamunkákat. 

Dollmayer Bea ügyes kezű könyvtáros kolléga-

nőm szorgalmasan horgolta a Garfield figurákat, 

megrendeltük az ajándék Garfieldes DVD-ket, 

megvásároltuk a jutalom csokoládékat.   

Az eredményhirdetés napján, 2017. november 

21-én zsúfolásig megtelt a kölcsönző tér izgatott 

gyerkőcökkel, pedagógusokkal és szülőkkel. 

Feszült csendben figyelték a pályázók, mely kép-

regények kaptak helyezést. A sok ajándéknak 

köszönhetően senki sem maradt csalódott, hiszen 

emléklapot és csokoládét azok is kaptak, aki nem 

értek el díjat. A nyolc Garfield macska gazdára 

talált a négy műsoros DVD-vel egyetemben  a 

lurkók ujjongó örömére.   

Végül vidáman, kíváncsian ülték körbe a gyere-

kek a nagy asztalt, hogy egymás munkáit is 

megnézegessék. A Garfield mappa – az össze-

gyűjtött rajzokkal  év végéig megtekinthető 

bárki számára a gyermekkönyvtárban. Mind-

azoknak ajánljuk, akik szeretnének jóízűen ne-

vetni a dundi macska ballépésein egy könyvtár-

ban.   

 

Fotó a résztvevőkről. Készítette: Dollmayer Bea 

A nyertesek:  

I. Kerekes Bernadett (Kőkúti Általános Is-

kola, Tata)  

II. Steiner Milla (Fazekas Utcai Általános 

Iskola, Tata)  

III. Kiss Anita (Launai Miklós Református 

Iskola, Neszmély)  

IV. Szmodis Júlia (Fazekas Utcai Általános 

Iskola, Tata)  

V. Tóth Levente és Schwarczenberger Erik 

(Talentum Általános Iskola és Gimnázi-

um, Tata)  

VI. Dörnyei Zsolt (Fazekas Utcai Általános 

Iskola, Tata)  

VII. Bús Natália (Fazekas Utcai Általános Is-

kola, Tata)  

VIII. Tóth Blanka (Fazekas Utcai Általános Is-

kola, Tata)  


