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„A hely, ahol szívesen tanulok 

/tanulnék”  rajzverseny 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár va-

lamint a Tatabányán működő SmartSchool Ma-

gántanuló csoport „A hely, ahol szívesen tanu-

lok/tanulnék” címmel az év elején rajzversenyt 

hirdetett kisgyermekek részére. Az 5-7 és 8-10 

éveseknek A/4-es, ill. A/3-as méretben kellett 

szabadon választott technikával megoldaniuk a 

címbeli feladatot. A felhívásra jócskán érkeztek 

alkotások. A Felsőgallai Német Nemzetiségi 

Óvodából, a városban működő iskolákból, vala-

mint Környéről, Szárligetről, és Tatáról összesen 

56 rajzot küldtek be a gyerekek. A jobbnál jobb 

pályaműveket háromtagú zsűri bírálta el. Nem 

volt könnyű a döntés, a mezőny meglehetősen 

erősre sikeredett. Végül két kategóriában díjaz-

ták az I-III. helyezettet, és egy rajzot különdíjjal 

is jutalmaztak. 

 

A három szivárvány című mesejáték szereplői 

Díjazottak: 

Óvodás korcsoport: 

I. Hajnal Kornélia (Felsőgallai Német Nemzeti-

ségi Óvoda) 

II. Szanyi Szabolcs (Felsőgallai Német Nemzeti-

ségi Óvoda) 

III. Horváth Erik (Felsőgallai Német Nemzetisé-

gi Óvoda) 

Iskolás korcsoport: 

I. Józsa Lara (Sárberki Általános Iskola) 

II. Bobák Dóra (Szárliget) 

III. Lajos Eszter (Tata) 

Különdíjat kapott: Barta Lilla (Sárberki Álta-

lános Iskola) 

 

Az eredményhirdetésen Nagy Edit, Zombai Ágnes és  

ifj. Gyüszi László. Fotók: Török Csaba 

A rajzokból érdekes következtetésre juthattak a 

szemlélők. A képek tanúsága szerint a gyerkőcök 

nagy része leginkább a szabadban szeretne ta-

nulni, ami logikus, hiszen jóval kötetlenebb ér-

zést nyújt, mint a tanteremben padok közt zajló 

órák hangulata. Mások a múzeumot találták az 

ismeretszerzés ideális helyszínének, ami már 

közelítette a pályázatot kiírók elképzelését. 

Könyvtárban csupán egy kisgyerek gondolko-

zott, volt viszont más alternatív megoldás is: 
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néhány rajz készítője szívesen tanulna repülőn, 

más dínó-suliban. 

Az eredményhirdetésre április 11-én került sor, a 

helyszíne az Edutus Főiskola aulája volt. A ren-

dezvény idejére paravánokra kerültek az alkotá-

sok hangulatossá varázsolva a felnőttek világát. 

Először Zombai Ágnes, a SmartSchool Magánta-

nuló csoport egyik alapítója köszöntötte a ven-

dégeket, majd a könyvtár részéről ifj. Gyüszi 

László igazgatóhelyettes szólt a várakozással teli 

közönséghez. Ezt követően a magántanuló cso-

port kis diákjai eljátszották Döbrentey Ildikó: A 

három szivárvány című meséjét. Az eredmény-

hirdetésen fény derült a díjazottak kilétére, akik a 

pályázatot kiíró két intézmény jóvoltából 

ajándékcsomaggal térhettek haza. Oklevelet 

minden nevező kisgyermek kapott. A zsűri ja-

vaslatára a Felsőgallai Német Nemzetiségi Óvo-

da ovisait felkészítő pedagógus, és a Sárberki 

Általános Iskola első osztályosait tanító Rektor 

Orsolya felkészítő munkájáért könyvjutalmat 

kapott. Befejezésül a gyerekek az egyik zsűritag 

(Papp Kinga Enikő főrestaurátor) irányításával 

kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol a 

lurkók kedvükre színezhettek, ragaszthattak. A 

cél egy egylapos térbeli mesekönyv, vagy egy 

műemlékkönyvtár elkészítése volt.  

A pályázatra beadott gyerekrajzokból a tervek 

szerint júniusban kiállítás nyílik a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtárban. 

 

Andersen újra a könyvtárban 

Dollmayer Bea 

2018 tavaszán Hans Christian Andersen újra 

„betért” a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtárába. A Talentum An-

gol−Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-

la, Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

diákjai nagy örömére áprilisban két alkalommal 

is különleges foglalkozáson vettek részt.  

Az első alkalommal A császár új ruhája papír-

színházas mese alapján tréfás öltöztető verse-

nyen mérték össze kreativitásukat a fiatalok. 

Amíg az egyik csapat a „császár(nő)t” látta el új 

díszruhával, addig a többiek játékos módon is-

merkedtek meg a könyvtári raktározási renddel. 

A gyerekek harmadik csoportja eközben mókás 

érzékelési feladattal birkózott meg (a látásuk 

nélkül, terítővel letakart tárgyakat kellett felis-

merniük tapintás alapján). A program során a 

csapatok folyamatosan váltották egymást, így 

mindenkinek alkalma nyílt az összes lehetőséget 

kipróbálni. A második találkozón A fülemüle 

című mesét hallgatták meg a diákok, ami után 

(elsősorban magyarországi, különös tekintettel a 

Tatán is megtalálható) madarakhoz kapcsolódó 

változatos feladatokat oldottak meg. De jutott 

alkalom a felesleges energiák levezetésére is egy 

zenés székfoglaló, valamint egy madárkereső 

versenyen keresztül. A gyerekek rendkívül nagy 

lelkesedéssel segítették a fészkükhöz az elkalló-

dott papírmadarakat. A rendezvény során nagy 

hangsúlyt kapott, hogy a diákok élvezetes módon 

gyarapodjanak új ismeretekkel a gyermekkönyv-

tárban. 

 

Fotó: Dományi Zsuzsa 



Berg Judittal kalandoztunk 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a 

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közösen 

szervezte azt az író-olvasó találkozót, amelynek 

vendége Berg Judit volt 2018. március 7-én.  

 

Berg Judit a tatai könyvtárban. Fotó: Dollmayer Bea 

Berg Judit hazánkban a legkeresettebb írók egyi-

ke, ezért nem csoda, hogy hónapokig kellett vár-

nunk, amíg létrejött a találkozó. A város négy 

általános iskolájából és Tatabányáról is érkeztek 

kisdiákok, közülük sokan saját Berg Judit- 

könyvvel a kezükben, izgatottan foglalták el he-

lyeiket a teremben.  

Az interaktív előadásban a gyermekek kiemelke-

dő szerepet kaptak, hiszen ők kérdezgették az 

írónőt. Sorra hangzottak el a kíváncsi kérdések 

arról, hogy mi ihlette vendégünket könyv írására; 

hogyan keletkezett a Rumini és a sorozat többi 

szereplője. A kalandos kisegér története már 

több országba eljutott, lefordították többek kö-

zött angol, holland, orosz nyelvre is. Jelenleg a 

Rumini kapitány című kötet a záró rész, de ven-

dégünk igen sejtelmesen szólt a jövőről, tehát 

elképzelhető, hogy lesz folytatás.  

Az előadást követően a Dományi Zsuzsanna 

könyvtáros által összeállított levelezős verseny 

értékelése következett. A „Kalandozás egy kis-

egérrel” című pályázatra 18 kitöltött feladatlap 

érkezett, közülük a legsikeresebbeket jutalmaz-

tuk. Rumini kártyajátékkal gazdagodott Szabó 

Előd József 3. osztályos és Nagy Adelina 4. osz-

tályos tanuló. A legtöbb pontot pedig Lukács 

Péter 4. osztályos diák gyűjtötte, így övé lett a 

Rumini társasjáték. 

A népfőiskolai társaság a sorozathoz kapcsoló-

dóan helyi csapatjátékot állított össze, amelyen 

az iskolák csoportjai a megyei értéktár gyöngy-

szemeit azonosították be kivetített képek alapján. 

Természetesen a várva várt dedikálás sem ma-

radt el, a kígyózó sorban mindenki türelemmel 

várta ki, amíg ő következett. Akik hoztak ma-

gukkal Berg Judit tollából született könyvet, ők 

saját könyveiket íratták alá, akiknek pedig nem 

volt könyvük, azok külön lapokra kérték a dedi-

kálást. Fontos volt számukra is, hogy emlékeiken 

túl tárgyi ereklyét is vigyenek haza. 

Egy szuper délelőtt  

Csapody Kingával 

Goldschmidt Éva 

Vidám író-olvasó találkozóra vártuk az óvodás 

gyermekeket 2018. április 6-án. Vendégünk, 

Csapody Kinga nem egyedül érkezett a találko-

zóra, hiszen kisfia, Noel is elkísérte őt. A mese-

írásban valóságos ihletforrás számára ovis gyer-

meke, és a találkozókon ő is igyekszik ott lenni 

vele.  

Kinga mesekönyvei szülőknek remek segítséget 

adnak ahhoz hogy a gyermek szemszögéből lás-

sák a világot. A Jó gyerek lettem című kötetben 

olyan események sorával találkozunk, amelyek 

egy ovis gyerekkel történhetnek a mindennapok-

ban. A köteteket Pásztohy Panka és Szalma Edit 

rajzai díszítik. A találkozón a kicsik megismer-

hették Tomo kutyust is, akinek külön könyvet 

szentelt az írónő. Végezetül az ország híres vidé-

keit  így a Balatont, a Velencei-tavat, vagy 

Egert  bemutató köteteket vettük szemügyre. 

Egy család utazásának történetén keresztül 



kalandozhatunk nagy tavaink partján, majd jut-

hatunk el Egerbe és környékére úgy, hogy köz-

ben a helyi látnivalókról is informálódhatunk. 

Ezeken a tájakon persze az ovisok közül már 

sokan jártak, és megegyeztek abban, hogy egy-

egy családi kirándulás ragyogóvá varázsolhatja a 

napjukat. Vajon még mitől lehet szuper egy na-

punk? Erre a kérdésre nem szóban, hanem rajz-

ban adták meg a választ a gyermekek. A ragyogó 

napsütés, a szivárványos égbolt sok óvodás raj-

zán megfigyelhető volt. No és a fagylaltozás is. 

A meleg tavaszi idő bizony már a természetbe is 

kicsalogatja a kicsiket. Az erdei kisvasutas ki-

rándulás igazi ékessége lehet egy szuper napnak! 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

Ezt az eseményt nemcsak Csapody Kinga meséi 

tették szuperré, hanem a gyermekek nyitott, ér-

deklődő kérdései is. A válaszokból megtudhattuk 

azt is, hogyan készül egy könyv, és miért válasz-

totta vendégünk hivatásául a meseírást… a mi 

nagy örömünkre! 

Könyvtári legek 

Dollmayer Bea 

2018. január 31-én immár 4. éve rendeztük meg 

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban az 

Ünnepeljük olvasóinkat című rendezvényt. 

Ennek keretében különböző kategóriák alapján 

megjutalmazzuk a könyvtár legaktívabb olvasóit. 

Íme, néhány példa: a legtöbb könyvet kölcsönző 

fiú és lány, férfi és hölgy, a legfiatalabb, illetve a 

legidősebb könyvtári tag, a legtöbb könyvet köl-

csönző iskola a diákok tevékenysége alapján. 

A programnak több célja is van: egyrészt népsze-

rűsíteni a már meglévő és új szolgáltatásokat. 

Sokan nem tudják, hogy nem csak könyveket, 

hanem zenei CD-ket, hangoskönyveket, filme-

ket, DVD-ket is lehet kölcsönözni, vagy igény 

szerint le lehet foglalni egy bent lévő dokumen-

tumot, elő lehet jegyezni egy másik személy által 

kikölcsönzött könyvet. Külön jutalmazásra ke-

rültek az ezeket a lehetőségeket kihasználó 

könyvtártagok is. A rendezvény másik célkitűzé-

se, hogy példaképet állítsunk a többi olvasó, il-

letve a város lakói számára, így bátorítva őket a 

sűrűbb látogatásra. A díjazottak között mindig 

akadnak új nevek, de vannak visszatérő győzte-

sek, és olyanok is, akik a program indulása óta 

„stabilan őrzik” első helyüket a saját kategóriá-

jukban. 

 

A fotót Goldschmidt Éva készítette 

A könyvtárban sokszor hangzanak el a könyvek-

kel, szolgáltatással, épület állapotával kapcsola-

tos visszajelzések. Úgy gondoltuk, hogy a mi is 

megosztjuk a pozitív élményeinket látogatóink-

kal. Különösen emlékezetes pillanat volt, amikor 

Popovics Lászlóné (a legtöbb könyvet előjegyző 

olvasó kategóriájának győztese) mindenki előtt 

megköszönte a könyvtárnak és dolgozóinak ál-

dozatos munkáját, amellyel lehetővé teszik, hogy 

a nehezebben közlekedő idősebbek is hozzájus-

sanak a kívánt dokumentumokhoz.  

A díjátadót meleg tea és sütemény mellett barát-

ságos beszélgetés követte, az ifjabbak pedig ösz-

szemérhették tudásukat, kreativitásukat és gyor-

saságukat különböző társasjátékokban. 



Mackók a könyvtárban 

Goldschmidt Éva 

Brummogó címmel vetélkedőt tartottunk alsó 

tagozatos gyermekeknek. A házigazda a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 

volt, amely a Maci-héthez kapcsolódva csalo-

gatta be a „bocsokat” 2018. február 7-én az in-

tézménybe. 

A játékos feladatmegoldásra izgatottan érkeztek 

a Talentum Általános Iskola harmadik osztályos 

gyermekei. Már a terembe lépve érezték, hogy itt 

valami nagyon szuper dologban lesz részük. Kü-

lönösen így gondolták, amikor meglátták a „te-

rülj-terülj asztalkámat”, hiszen a program vajas-

lekváros kenyér fogyasztásával zárult. 

A vetélkedő nyitófeladata a lufifújás, majd annak 

kidurrantása volt. Így juthattak ugyanis a csapa-

tok ahhoz a léggömbben rejtőző utasításhoz, 

amely szerint eldőlt, hogy mely csoport viseli a 

Maci Laci, és melyik a Micimackó nevet. Ter-

mészetesen mesekönyvvel kapcsolatos feladvány 

is szerepelt a témák között. A Dörmögő történet 

egérrágta sorait kellett kiegészíteni a hiányzó 

szavakkal - könyv segítségével. Dörmiékkel még 

a veresegyházi Medveotthonban is találkozhat-

tunk a Dörmögő Dömötör című folyóirat hasáb-

jain keresztül. A kirakózás a gyermekek számára 

örök kedvenc, így lelkesen és örömmel rakosgat-

ták egymás mellé a Vackorról készült kép kocká-

it, majd mindegyik csapat egy-egy történetet 

mesélt a képekhez kapcsolódóan. 

Farsang idején úgy gondoltuk, hogy betekintünk 

Dörmögőék farsangi mulatságába egy epizód 

erejéig. A bábfilm lenyűgözte a résztvevőket, 

akik a mese minden apró részletére figyeltek, ezt 

a villámkérdésekre adott gyors válaszok bizonyí-

tották. A gyermekek jól megérdemelt jutalma 

pedig Dollmayer Bea könyvtáros ügyes, szorgos 

kezeinek köszönhetően horgolt, macifejes kulcs-

tartók voltak. 

A vetélkedő után Szóda Józsefné Annus néni 

tokodi mackógyűjtő szólt a gyermekekhez, és 

nyitotta meg azt a kiállítást, amelynek anyaga az 

ő macigyűjteményéből való. Vendégünk mintegy 

hat éve gyűjti a mackókat, és már kétezer dara-

bot tudhat magáénak. A rendszerezésben család-

ja segíti őt. 

A folyosógalérián lévő vitrinekben egymás mel-

lett sorakoznak a tematika szerint csoportosított 

plüssfigurák. Noha itt a rendelkezésre álló esz-

közök ezt az elhelyezési módot tették lehetővé, 

Annus néni gondolataiban valójában életképek 

formájában élnek ezek a mackók. A gyermek-

könyvtár szervezésében kiállított gyűjtemény 

rendkívül gazdag, hiszen rengeteg Micimackó 

figura tekint vissza ránk. Láthatjuk Micimackó-

nak a legkülönfélébb változatait, és világ egyéb 

medvéiből is akad jó néhány, például Paddington 

figurája. Régi, sokunk gyermekkorát megidéző 

macikkal is találkozhatnak az érdeklődők. Annus 

néni szívesen fogad örökbe mackó figurákat, és 

gyermekkönyvtárunk által a kiállítás ideje alatt 

kedves olvasóink is eljuttathatják hozzá a neki 

szánt macikat. A tárlat 2018. március 1-ig volt 

megtekinthető. 

 

Szóda Józsefné kétezer darabos mackógyűjteményéből 

válogatták a tatai kiállítás anyagát. Fotó: Makuvek Nóra 

 



Rajzos könyvajánló 

Dományi Zsuzsanna 

2018. januárjában a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár könyvajánló pályázatot hirdetett a gye-

rek olvasók körében. A kis olvasók háromféle-

képpen ajánlhattak könyveket társaiknak: rövid 

fogalmazásban, rajzban, illetve könyves 

szelfiben.  

A kreatív lurkók azonban elszakadtak a leírt kri-

tériumoktól, és olyan rajzokat küldtek be, me-

lyen ugyan valóban szerepelt kedvenc könyvük 

egy jelenete, de vagy önmagukat is rárajzolták a 

képre, vagy ráírták a néhány soros könyvajánlót. 

Ilyen az, amikor a gyermeki elme felülmúlja a 

felnőtt racionális gondolkodását. A lurkókat sze-

rencsére több kortárs magyar ifjúsági regény is 

megihlette, köztük több sorozat is: Czigány Zol-

tán Csoda és Kósza,  Kertész Erzsi Panthera, 

Beck Andrea A Titoktündér, Balázsy Panna 

Szandra és a 3 b., Auer Margit Mágikus állatok 

iskolája. A külföldi regények közül J. K. 

Rowling és Rachel Renée vitte a pálmát.  

Összességében nagyon sokszínű és vonzó kiállí-

tás kerekedett az ajánlókból, melyek reméljük 

egyre több és több gyereket ösztönöznek arra, 

hogy a kortársaik által ajánlott történetekből mi-

nél többet ők is elolvassanak. Az alkotások hó-

napról hónapra megjelennek majd a gyermek-

könyvtár weboldalán. 

 

 

Dr. Dörnyei Vendelné a tatai Fazekas Úti Általános Iskola tanulóival. Fotó: Dományi Zsuzsanna 

 


