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Olvasásra születni1 

Suller Ildikó Tünde 

Gyermekkönyvtárosnak lenni szép, de nem 

könnyű! Olvasásra nevelni – egy nagy közös 

ügy: szülővel, nagyszülővel, pedagógussal. 

Talán a szülő felelőssége a legnagyobb: idejében 

elkezdeni! Olykor sikerül, olykor nem – sokszor 

nem. Rohanunk, lótunk, futunk, vagy… nem 

ismerjük fel ennek fontosságát. Óvodában, 

iskolában csatlakoznak a pedagógusok, 

óvodapedagógusok. Jó esetben kezdődhet a 

csoportos könyvtárlátogatás. Ezen a ponton is 

elcsúszhat a dolog – leterhelt pedagógusok, 

túlterhelt gyerekek. Ennek ellenére vannak, akik 

az oktatási rendszer zűrzavarának dacára 

elhozzák a csoportokat. Velük (is) dolgozunk mi, 

könyvtárosok. Másfél órában izgalmasnak lenni; 

olyan tevékenységet kínálni a gyerekeknek, 

amely felkelti az érdeklődésüket az olvasás iránt 

– állandó és folyamatos felkészültséget kíván.  

Nem kell mondanom, mekkora örömet jelent, ha 

olyan kis olvasóval találkozunk, aki nem átallja 

becipelni anyát, vagy apát, s kérni, hogy írassák 

őt be hozzánk. Nem ismerünk fel persze minden 

apróságot, aki egy csapattal megfordult egy 

foglalkozáson. Céltudatossága, magabiztos 

fellépése, ahogyan anyját navigálja, elárulja, 

hogy járt már nálunk. A minap egy kisfiú 

érkezett anyukájával.  

                                                           
1 Bár a cím összecseng a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár 2010.-11. évi TÁMOP pályázat egyik kiemelt 

projektjével, jelen cikk célja nem annak taglalása.  

 

– Nincs itt Edina néni… - mondta, félig halkan, 

félig hangosan, félig magának, félig anyának. 

Tudtam, hogy aznap délelőtt Szerencsi Edina 

kolléganő a Vidámságok Háza óvodásainak 

tartott foglalkozást. 

– Edina néni már hazament, mostanra lejárt a 

munkaideje. – mondtam. Te a Vidámságok Háza 

óvodából jöttél, voltál nálunk délelőtt, ugye?  

Az aprótalpúhoz tartozó kis fekete buksi 

boldogan, mosolyogva bólogatott. Kölcsönösen 

bemutatkoztunk egymásnak, és kedélyesen 

elcsevegtünk. Kiderült, hogy Ákos rengeteg 

mesét ismer. Épp az Országos Könyvtári Napok 

könyves vasárnapi programjára készültünk, ki is 

próbáltam élesben az egyik feladatot: mesehős 

felismerése árnyékkép alapján. Ákos remekül 

helytállt. Nem csak Schreket és Csizmás kandúrt 

ismerte fel, de Pán Péter és Kuka sem okozott 

neki gondot.  

 

A fotókat Suller Ildikó Tünde készítette 

Mindig jó érzés olvasó családokkal találkozni. 

Rendszeresen jár hozzánk Bori, Berci és Balázs. 

Bori a legnagyobb, 6 éves. Balázs, a legkisebb, 

másfél éves lehet. Bori 3 éves volt, amikor 

beíratták őt és öccsét a könyvtárba. Balázs 
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hamarosan, pocaklakóként csatlakozott 

hozzájuk. (Ő valóban az anyaméhben kezdte.) 

Majd kissé változott a kép: hatalmas könyvekkel 

teli „zöld táska” a filigrán anyuka egyik kezében, 

a bébi hordozó a másikban. Balázs 

növekedésével anyukájuknak a nagypapát kell 

segítségül hívnia egy-egy könyvtárlátogatáshoz, 

hiszen a 3 lurkó kíváncsisága, és könyvek iránti 

lelkesedése kimeríthetetlen.  

 

Egyik alkalommal Bori felkiáltott: - Nézd anya! 

Ez a Balázs WC-s könyve!  

Anyuka pirulva mesélte, hogy onnan lehet tudni, 

hogy fia „nagy dolgokra” készül, hogy a bilire 

helyezkedés után kéri a könyvet is… 

Máskor anyuka szólítja Borit:  

– Bori! Ebből többféle van! Hozzál még belőle!   

erre a vérprofi olvasópalánta, enyhe 

nehezteléssel a hangjában megszólal:  

– De anya! Ez csak próba! Ebből nem viszek 

sokat! És ha nem jó?! 

Sára negyedikes. Kitűnő tanuló, néptáncos. Ma 

már ritkábban látjuk, de 5 éves korától 

rendszeres látogatója volt rendezvényeinknek 

apukájával együtt. A szülők elváltak, édesapja 

gyakran töltötte vele együtt az idejét. Úgy 

emlékszem, egy hideg téli napon, egy városi 

rendezvényről érkeztek. Alkottunk éppen. 

Leültek – s nálunk maradtak. Jöttek 

Mesesarokra, Húsvéti-, Anyák napi-, Adventi, 

nyári szöszmötölőre. Az édesapa először 

elkészítette a kislánynak. Aztán egymás mellett 

bütyköltek. Ki ezt, ki azt. Türelmesen. 

Összebarátkoztak velünk, az olvasókkal. Telt-

múlt az idő, Sára iskolás lett! A tanító nénije 

elhozta egyszer az osztályával együtt egy 

könyvtári foglalkozásra. Természetesen ez is 

kreatív résszel zárult. Sára feltűnően ügyesebben 

bánt az ollóval, ragasztóval és papírral a legtöbb 

osztálytársánál.  

Ákos 15 éves. Aprócska kora óta olvasó. 

Váltakozó intenzitással falja a könyveket. 

Történetünk idején 7-8 éves lehetett. Apukájával 

érkezett. Kettőjüknél 3 olvasójegy volt. Az Ákos 

által kiválasztott könyvek mennyisége méteres 

stószokban volt mérhető. A kiadás során az 

összes olvasójegy teljes kapacitását kimerítettük, 

s még mindig maradt 4 könyv, ami nem „fért” 

már egyetlen jegyre sem.  

– Ezek itt kell maradjanak. – mondtam. Vagy 

válaszd ki azt a 4-et, amit inkább itt hagynál ezek 

helyett!  

A fiúcska kiválasztotta azt a 4 könyvet, amit Apa 

választott kisebbik fia számára. De Apa szigorú 

volt:  

–  Nem, Ákos! Ezt a 4-et elvisszük az öcsédnek! 

Ákos erre olyan keservesen kezdett el sírni, hogy 

krokodilkönnyek potyogtak a szeméből. Épp 

bent volt a gyerekkönyvtárban Lehrreichné 

Dürgő Brigitta, az akkori igazgató-helyettes. 

Annyira meghatotta Ákos reakciója, hogy azt 

mondta:  

– Adjuk oda neki!!!  

Így történt, hogy egy hónapra egy kis olvasó a 10 

helyett 14 könyvet vihetett haza a saját jogán, és 

még 16 darabot az öccse és az apukája 

olvasójegyén. 

Ambrus 3 és fél éves. Amikor apukája először 

elhozta a könyvtárba, pár hónapos volt 

mindössze. Rátette egy asztal tetejére, egészen 

elveszett rajta az emberke, olyan aprócska volt. 

Múltak a hónapok és az évek. Apa és fia 



rendszeresen járnak hozzánk. Eltöltenek nálunk 

1,5 – 2 órát. A nagyobbik fiú olvas a kicsinek, 

türelmesen, halkan magyarázza a látottakat. 

Apuka maga is kölcsönző. Mivel Ambrus 

otthonosan mozog nálunk, időnként egyedül 

hagyja, hogy a számára megfelelő olvasmányt 

megkeresse a felnőttrészlegben. Ambrus kiváló 

dinókutató, tökéletesen képzett mentő-, 

rendőrség-, és tűzoltó témában. A tágabb 

állatvilágot is régóta kóstolgatja. A legújabb 

kedvenc a „gyémántsópió” (értsd: 

gyémántskorpió). Tényleg nem vagyok elfogult, 

és kedvelek minden kis olvasót, de Ambrus egy 

Tündérbogyó! Ahogyan pici lábait szaporán 

szedve odakocog az állatos könyvekhez, vagy 

hirtelen indíttatásból továbbrebben újabb témák 

felé – mindig mosolyt csal az olvasók arcára. 

Számolatlanul sorolhatnám a sok kicsi és nagy 

olvasót, akik itt nőnek-nőttek fel: Matyi és a 

húga, Anna. Matyi 10 hónapos korától járnak 

hozzánk. Abigél, Ábel és húgocskájuk, 

rendszeres olvasóink. Jázmin és Kamilla. 

Jázmint a nagymamája hozta először hozzánk, 

azóta együtt járnak ide, már a kishúg is jól 

megnőtt. Bence, (ő már a felnőttállomány 

kutatója) Bálint, Balázs, Kitti. Biankát, Timit, 

Vikit az anyukájuk hozta-hozza rendszeresen. 

Nagyon szeretik a kézműves foglalkozásokat. 

 Luca, Bibi és Boglár a heti néhány kilogramm 

könyvadag mellett a szöszmötölést is kedveli. 

Luca már túl van a „Válogatás a felnőtt 

irodalomból” állományrész túlnyomó többségén. 

(Úgy is mondhatnánk, hogy amit ő nem olvasott 

el, azt nem is érdemes… )  

 

Elnézést kérek minden kedves olvasótól, olvasó 

apukától, anyukától és nagyszülőtől, akik, bár 

szerves részét képezik könyvfalóink táborának, 

mégis kimaradtak a cikkből. Tisztelet 

mindazoknak, akik a napi nehézségek és 

elvárások közepette, fáradtan és kimerülten is 

rendszeresen veszik a kabátot, a táskát, és 

hozzák hozzánk a jövő olvasóit, megalapozva 

ezzel a jövő olvasó, gondolkodó, intelligens 

társadalmát. 

 

Burrito – avagy gasztronómia 

gyerekszemmel 

Dományi Zsuzsanna 

Az Országos Könyvtári Napok keretében rajzos 

gasztropályázatot hirdetett a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára Burrito 

címmel. A feladat: tervezzenek a pályázók 

szakácskönyvhöz illő borítót. A gyerekek 

fantáziáját megmozgatta a téma, jobbnál jobb 

alkotások születtek. Legtöbben desszertes 

borítókat terveztek tortával, palacsintával, 

muffinnal, krémessel, habos süteményekkel. 

Mások kínai ételek receptkönyvéhez rajzoltak 

sárkányt és szusit. Többeknél megjelent az 

egészséges életmód jegyében a gyümölcsök 

ábrázolása. Összességében valamennyi 

gyermekrajz színes, varázslatos képet festett az 

ételekről, hasonlóan a lurkók fantáziájához. A 

borítóterveket Mautner Zsófia gasztroblogger, 

főzőnő értékelte. Örömmel, és szívesen fogadta 



el a könyvtár meghívását, hogy személyesen 

értékelje a gyerkőcök tehetségét 2018. október 3-

án. Talán egyszer majd egy tatai csemete tervezi 

meg Zsófia gyerekeknek szóló szakácskönyvét?  

 

A képet az esemény résztvevőiről  

Makuvek Nóra készítette 

A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásának köszönhetően valamennyi 

pályázó gyerekeknek szóló szakácskönyv-

jutalomban részesült. Ki tortareceptekkel teli 

gyűjteményt, ki vegetáriánus szakácskönyvet, 

mindenki az érdeklődési körének megfelelően. 

Az eredményhirdetés után Mautner Zsófia a 

hallgatóság szakácsművészettel kapcsolatos 

kérdéseire válaszolt. Hasznos tippeket, 

fortélyokat osztott meg az érdeklődő 

közönséggel. Közvetlensége, szakmája iránti 

olthatatlan szenvedélye átütött válaszaiból. 

Olyan érzékletesen beszélt egyes ételekről, hogy 

a rendezvény után bizonyára mindenki nagyokat 

nyelve, éhesen indult haza. Azaz mégsem, mert a 

gyerekek mosolygós, piros almát is kaptak 

ajándékcsomagjuk mellé Szomódról.  

Ez elképesztő! 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára által, fenti címen kiírt 

rajzpályázat valóban az volt! A diákok 

tetszőleges technikával tájképet, portrét, 

csendéletet készítettek, amelyek mintájául egy-

egy híres festő képe szolgált. Az általános 

iskolásoknak szóló felhívásunk elgondolkodtatta 

a gyermekeket, szülőket. 

Marton Csaba, A Kőkúti Általános Iskola 

tanulója bizonyára focirajongó, mert a képének 

A focista hazalátogat címet adta, mintául pedig 

Badó Miklós Parasztudvar című műve szolgált. 

Szinyei Merse Pál munkái több diákot 

megihlettek, a Lilaruhás nő elsősorban a lányok 

figyelmét keltette fel. Vaszary János festő 

Önarcképe és állatos portréja, a Macska párnák 

között című kép is kedvelt volt a Vaszary János 

Általános Iskola tanulói körében. Örülünk, hogy 

a gyermekek elmélyültek a művészet világában, 

kutakodtak a festők munkái között, és egy kicsit 

sajátjuknak érezhették az alkotás folyamatát. A 

jutalmazást az Országos Könyvtári Napok 

keretében 2018. október 2-án tartottuk, amikor 

az emléklapok, könyvtári heti ajándékok mellett 

könyvjutalomban részesültek a tanulók. Mindez 

a 25 éves Nemzeti Kulturális alap támogatásával, 

a könyvtárak-közös tudás-közösségi hozzáférés 

jegyében valósult meg. 

 

 

A fotókat Kerekesné Fuli Anikó készítette 



KézBook 

Dollmayer Bea 

Ősz? ..... IGEN. 

Tata? ..... IGEN. 

Könyvtár? ..... IGEN. 

Bemutató anyaga összeállítva? ..... IGEN. 

Kiállítás megnyitása megtörtént? ..... IGEN. 

Alkalmazás indítása… KÉREM VÁRJON… 

Alkalmazás sikeresen elindult: 2018. október 4. 

Alkalmazás várható befejezési ideje: 2018. 

november 2. 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

Számítógépes nyelven így lehetne összefoglalni 

az idei Országos Könyvtári Napok keretében 

szervezett Kézimunka Klub kiállítását. A 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezett 

programok témája 2018-ban a „Közös tudás – 

közösségi hozzáférés”. Ennek jegyében az ügyes 

kezű tagok olyan műveket készítettek a látogatók 

számára, melyek inspirációit az internetről 

gyűjtötték. A szervezők remélik, hogy a kiállítás 

alapján mások is kedvet kapnak az alkotáshoz, 

hiszen a világhálón rengeteg témából, 

technikából válogathatnak. A tárlat ingyenesen 

megtekinthető a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár felnőtt részlegének előterében. 

Nem esik messze az alma a fájától 

Dollmayer Bea 

2018. október 4-én kézműves foglalkozásra várta 

a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára a kicsiket. A Kőkúti 

Általános Iskola Fazekas Utcai 

Tagintézményéből érkezett elsős diákok őszi 

témában készítették alkotásaikat a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával.  

 

Egy toboz, némi zöld fonal, piros golyócskák, 

ragasztó ─ és máris készen van a toboz almafa! 

Néhány színes papír, ceruza, és kedvünkre 

fűzhetjük a kis történeteket tartalmazó 

almafüzéreket.  

A szervezők céljai között a „Közös tudás – 

közösségi hozzáférés” mellett a közös alkotás is 

szerepelt. A gyerekek egymást segítve, 

együttműködve, ügyesen állították össze 

műveiket. A barkácsolás, móka és nevetés 

mellett jutott egy kis idő a könyvtár 

megismerésére is. 

  

Fotó: Dollmayer Bea 

 

 



M. Kácsor Zoltán volt a vendégünk 

Goldschmidt Éva 

M. Kácsor Zoltán mese- és ifjúsági könyv 

szerzőt láttuk vendégül Az Országos Könyvtári 

Napok keretében a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtárában. A Garázs 

bagázs sorozat megjelent kötetei az óvodás 

korosztályt célozzák meg. A 2018. október 3-án 

megrendezett író-olvasó találkozó vendégei a 

Kincseskert és a Szivárvány Óvodából érkeztek, 

nagyon várva már, hogy a valóságban is 

találkozzanak az íróval. 

 

A gyermekek a kivetített meseképeken keresztül 

követhették nyomon Turbó Brúnó versenyautó, 

majd az óvodakerülő úthenger, Henger Henrik 

történetét. Később kisebb csoportokban egy-egy 

járművet hanggal és egymás vállába 

kapaszkodva eljátszottak a kicsik, a többiek 

pedig kitalálták, hogy melyik járművet 

utánozták. Így pöfékelt a traktor, suhant el 

gyorsan, zzz… hangot adva a széksorok között 

egy versenyautó. 

Valamennyi ovis gyermek jól érezte magát, a 

végén pedig fájó szívvel búcsúzott Zoltántól. 

Talán mostantól, az óvodába menet, útközben a 

járműveket fürkészik, és egy markoló vagy 

úthenger látványa eszükbe juttatja ezt a 

találkozót. Reméljük, így lesz! 

A program a 25 éves Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával, a könyvtárak - közös tudás - 

közösségi hozzáférés jegyében valósult meg. 

 

A fotókat Goldschmidt Éva készítette 

Ugyanezen a napon még egy rendezvényre sor 

került az író közreműködésével. Az író művei 

olyan misztikus világba repítik a kis olvasókat, 

ahol a történéseknek csak a képzelet és a fantázia 

szab határt. 

Csodálatos, élményekben gazdag utazást 

tudhatnak magukénak a Talentum Általános 

Iskola és a Jázmin Utcai Általános Iskola 

negyedik osztályos diákjai, akik közül többen 

már ismerték az Utazás Dínómdánomba című 

történetet. Akik csak a találkozón ismerkedhettek 

meg a művel, azok is érdeklődve hallgatták a 

kedvcsinálót. 

 

M. Kácsor Zoltán 

http://www.mkacsorzoltan.hu/a-vilag-legerosebb-buldozere/


Ezen az eseményen azonban nemcsak fülelniük 

kellett a gyermekeknek, hanem tenni is. A 

csapatokat puzzle játékra invitálta a szerző. Az 

ügyes kezek csakhamar ki is rakták a könyv 

borítóját. A tanulók már tudták, mi mindent 

láthatunk egy könyvborítón, ma azt is 

megtudhatták, hogy milyen részei vannak a 

könyvnek. Az író a könyvborító nagy méretű 

képét kihelyezve feltette a kérdést, vajon milyen 

állatok láthatók rajta? A dinókban jártas 

gyermekek kiválóan tudták a választ, jutalmul 

dinoszauruszos tetoválásmatricát kaptak 

ajándékba. Anélkül, hogy a történet lényege 

kiderült volna, ízelítőt kaptunk a műből. Sokan 

kíváncsian várták a folytatást. No, de erre Zoltán 

válasza a következő volt: Olvasd el a könyvet! 

Szuper tippet is adott: Kölcsönözd ki a 

gyermekkönyvtárból!

Érdekes, figyelemfelkeltő foglalkozás, 

felcsigázott gyermeki érdeklődés, közös fotó a 

szerzővel, Zabaszauruszok áldozat nélkül… 

Röviden így jellemezhetjük a találkozót, amely a 

25 éves Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a 

könyvtárak - közös tudás - közösségi hozzáférés 

jegyében valósult meg. 

 

 

Decemberi programjainkból 

Hubai Ibolya 

Év végén számos rendezvényre került sor 

könyvtárunkban. Ízelítő az eseményekből. 

„Az én könyvtáram” projekt 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei 

könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézete, az 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 

valamint a könyvtárszakmai szervezetek 

bevonásával valósítja meg a projekt könyvtári 

komponensének célkitűzéseit. A program célja 

az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A 

projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és 

eredményességét szolgáló, új típusú 

kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást 

támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása, 

kipróbálása. Komáromban a Jókai Mór Városi 

Könyvtár gyermekkönyvtárában került 

kipróbálásra az Idővonat c. mintaprogram, 

melynek fejlesztője dr. Szabolcsiné Orosz 

Hajnalka. A foglalkozás sikeres lebonyolítását a 

komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 6. 

osztálya segítette. Köszönetünket fejezzük ki az 

iskola dolgozóinak és a diákoknak, hogy 

segítették munkánkat. A mintaprogram 

kipróbálója jómagam voltam. 

 



Ismerkedjünk meg a rovásírás 

rejtelmeivel, titkaival, érdekességeivel! 

2018. októberétől kéthetente a rovásírással 

ismerkedhettek az érdeklődők a komáromi 

gyermekkönyvtárban. A programra korhatár 

nélkül mindenkit szívesen láttunk. Hazánkban 

nagyon sok településtáblán olvasható már a 

székely-magyar rovásnév, mely: „a helyi 

közösség és a nemzet összetartozásának pozitív 

üzenetét közvetíti az ott élő – és áthaladó –

 magyar emberek számára!”2 Ennek 

megértésére, a múltunk egy kis szeletének 

terjesztésére vállalkozott Krüpl Béláné Marika 

néni, nyugdíjas pedagógus. A székely–magyar 

rovásírás alapvetően alfabetikus írás. Egyes 

elméletek szerint a székely-magyar rovásírás a 

kőkorszaki képírás egyenes leszármazottja. 

Jellemzője, hogy minden hangra külön jelet 

alkalmaz, összesen 32 betűje van, amelyek 

jobbról kezdődve, balra haladnak…! A székely-

magyar rovás a kialakulásától kezdve 

folyamatosan használatban lévő, ma is élő írás, 

amely egyrészt a magyar írások közé, másrészt a 

rovásíráscsaládba tartozik. A legrégebbi 

feliratokat leggyakrabban különböző anyagokba, 

például fába, csontba, kőbe és fémbe karcolva, 

illetve vésve lehet megtalálni. A középkortól 

megjelent a kézzel papírra írott változata, a 

jelenkorban pedig a nyomtatott és digitális 

formája is. Legtöbben titkosírásként használják. 

Téli zsibongó Molnár Orsival  

Zenés, táncos interaktív gyermekkoncert volt 

könyvtárunk szervezésében Molnár Orsi 

közreműködésével. 2018. december 10-én 

délelőtt téli zsibongóra vártuk a komáromi 

általános iskolás gyerekeket, hogy egy zenés, 

vidám, interaktív rendezvény keretein belül 

búcsúztassuk el az óévet, és készüljünk a 

decemberi legszebb ünnepre. Az előadás minden 

várakozást felülmúlva, játékokkal, mozgással, 

humorral teli perceket varázsolt a Közösségi Ház 

                                                           
2 Forrás: Wikipedia: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rovástáblás_települések_lis

tája  

nagy termébe, ahol több, mint 80 gyermek jó 

hangulatát biztosította a művésznő. 

 

A fotókat Barta Attila készítette 

Téli Gyermekkönyvhét programsorozat 

Telegdi Ágnes írónő és természetfotós, izgalmas 

állatos – madaras bemutatójára vártuk a 3-4. 

osztályos diákokat a gyermekkönyvtárba 2018. 

december 20-án. A projektoros vetítéssel, 

madárhangokkal kísért előadás az írónő saját 

élményeiből válogatva, legszebb fotóival 

illusztrálva került a gyerekek elé. A mesésen 

hangzó igaz történetek a természet csodaszép 

világából jöttek. Cinke, gólya, bagoly, vidra és 

más népszerű állatok igaz története elevenedett 

meg előttünk.  

Az ismeretterjesztő előadás rendkívül tartalmas 

volt, amely után ─ reményeink szerint ─ a 

gyerekek keresik és szívesen olvassák majd az 

írónő "Ó, azok a csodálatos állatok" című 

könyvsorozatát. 
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