
Gyereksarok 
Rovatvezető: Suller Ildikó Tünde 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-682 

X. évf. 5. szám   

2020 május  

 

Így tanulok otthon – Rajzpályázat a 

karantén idején 

Suller Ildikó Tünde 

Könyvtárunk 2020 áprilisában rajzpályázatot hir-

detett általános iskolásoknak, több korcsoportban. 

A technika szabadon választott volt (rajz, festés, 

kollázs, stb.) a méret adott: A/4-es. A pályamun-

kákat digitálisan kértük a gyerekkönyvtár email 

címére, vagy küldhető volt postán is (valamilyen 

adathordozón) könyvtárunk címére: 

Nagyon örültünk a beküldött alkotásoknak, és an-

nak, hogy ezekben a nehéz időkben 42 gyermek 

időt szakított arra, hogy rajzoljon nekünk. Örö-

münkre szolgált az is, hogy a pályázók megmutat-

ták a lelkük egy darabját, beengedtek bennünket a 

„kulisszáik” mögé, és bepillanthattunk a sok szí-

nes, hangulatos képen keresztül mindennapja-

ikba.  

 

Az eredményhirdetést megelőzően a képeket kö-

zönségszavazásra bocsátottuk a Facebookon, és a 

legtöbb lájkot begyűjtő rajzok alkotói is jutalmat 

kaptak. Akik nem értek el helyezést, egy-egy rajz-

eszközt (10 db os tempera-készlet, vagy 12 db-os 

olajpasztell zsírkréta, vagy 12 db-os aqua ceruza) 

és egy emléklapot kaptak. Az ajándékokat a jár-

ványhelyzet miatti bezárások következtében pos-

tán juttattuk el a díjazottaknak. 

Köszönet illeti a szülőket és a pedagógusokat is, 

akik otthonról vagy interneten keresztül "mene-

dzselték” a gyerekeket.  

42 alkotás született 3 korcsoportban: 

1-2. osztályos kategóriában 7,  

3-4. osztályos kategóriában 22, 

5-8. osztályos kategóriában 13 rajz. 

A zsűri tagjai voltak: 

 Gyüszi László igazgatóhelyettes (József 

Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tata-

bánya),  

 Gyüsziné Keller Klára pedagógus (Jázmin 
Utcai Általános Iskola, Tata) 

 Fábián Ildikó, a megyei könyvtár Kistér-

ségi Szolgáltató Rendszerének osztályve-
zetője, 

 Tari-Székely Karola alkotóművész, tájé-

koztató könyvtáros, Tatabánya 

 Suller Ildikó, a megyei könyvtár gyerek-

könyvtári csoportjának vezetője. 

Hozzáteszem még, hogy a 13 éves fiam és a 17 

éves lányom is besegített, őket is elbűvölték a be-

érkezett rajzok. 

Az eredményhirdetésről készítettünk egy video-

felvételt is, amely megtekinthető a JAMK gyerek-

könyvtárának honlapján és Facebook oldalán.  
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Helyezettek 1-2. osztályos  

kategóriában: 

1. Stankovics Júlia, Váci Mihály Általános Is-

kola, Tatabánya 

2. Füri Mia, Váci Mihály Általános Iskola, Ta-

tabánya 

3. Horváth Hanna, Fekete István Általános Is-

kola, Almásfüzitő 

 

Helyezettek 3-4. osztályos  

kategóriában: 

1. Horváth Laura, Kecskédi Német Nemzetiségi 

Általános Iskola 

2. Balogh Lili Anna, Kisfaludy Mihály Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kör-

nye 

és Józsa Lara, Sárberki Általános Iskola, Ta-

tabánya 

3. Tabi Roxi, Óvárosi Általános Iskola, Tatabá-

nya 

 

Helyezettek 5-8. osztályos  

kategóriában: 

1. Egri Fanni Lilla, Zrínyi Ilona Általános Is-

kola, Császár 

2. Szekeres Liliána, Zrínyi Ilona Általános Is-

kola, Császár 

3. Kovács Kata, Ászári Jászai Mari Általános 

Iskola és 

Schwarcz Bianka, Zrínyi Ilona Általános Is-

kola, Császár 

 

A közönségszavazás nyertesei az 

egyes korosztályokban: 

 Becsei-Király Alicia 

 Nagy Vivien 

 Szekeres Liliána

Díjazott művek: 

 

 

Horváth Laura, 4. osztály 

 

 

Stankovics Laura, 2. osztály 

 

 

Egri Fanni Lilla, 5. osztály 

 



 

Bagoly mondja … 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermek-

könyvtára a Madarak és fák napja alkalmából a 

hagyományoktól eltérően rendezett szavalóver-

senyt.  

Mivel a koronavírus miatt valamennyi program az 

online térbe kényszerült, ezt a versenyt is oda kel-

lett helyeznie a könyvtárnak. Madarak és Fák, 

szavalj online! címmel bagolyról szóló szavala-

tokat vártunk az ovis és iskolás gyermekektől. Az 

év madara az erdei 

fülesbagoly, sokak 

kedvence – ezért 

gondoltuk, hogy szí-

vesen tanulnak a 

résztvevők baglyos 

verseket. Előadás-

módjukban kreativi-

tásuk is megmutat-

kozott, hiszen a fő-

szereplő állat társuk 

volt a versmondás-

ban, hol bábfigura, 

hol kép formájában 

díszletként láthattuk 

a videókban. Dicsé-

ret illeti a szülőket is, 

akik a kamera túlsó 

oldalán foglaltak helyet. Segítették a gyermekei-

ket a verstanulásban és rögzítették, majd elküld-

ték nekünk a szavalatokat. 

A legnépszerűbb versek közé tartozott Aranyosi 

Ervin Bagoly mondja egérnek, és Lecsek Ilona 

Bagolylak című költeménye.  

Tata több általános iskolájából érkeztek szavala-

tok. Ezúttal az ovis kategóriában is indultak gyer-

mekek. Annyira ügyesen szavaltak a legkisebbek, 

hogy náluk holtversenyben két első helyezett szü-

letett. A zsűritagok – Sinkó Ildikó, könyvtárunk 

igazgatója, Mennerné Papp Márta óvodapedagó-

gus és gyermekkönyvtáros, valamint Szakács 

Zsuzsa televíziós műsorvezető – nem voltak 

könnyű helyzetben az alsó tagozatosok közötti bí-

rálatnál. Végül a 3-4. osztályosoknál mindhárom 

helyezést harmadik osztályos diák nyerte el. A 

verseny eredményhirdetéséről szóló videó össze-

állítást a Madarak és Fák Napján, május 10-én lát-

hatták az érintettek a könyvtár Facebook oldalán 

és honlapján.  

Gratulálunk, és köszönjük mind a 16 résztvevő fá-

radozását, verstanulását, a szülőknek, pedagógu-

soknak pedig a felkészítést! 

A verseny eredménye: 

Óvodás kategória: 

I. helyezettek: Mátyás Flóra  (H. Gábor Erzsé-

bet: Bagolyvár) és 

Pákolicz Lia Lujza (Lecsek Ilona: Bagolylak) 

1-2. osztályos kategória: 

I. helyezett: Ferencz Martin, 2. oszt. – (Angyal 

Gábor: A hazug bagoly) 

II. helyezett: Pákolicz Hanna, 1. oszt. (Lecsek 

Ilona: Bagolylak) 

III. helyezett: Molnár Anna, 2. oszt. (Aranyosi 

Ervin: Bagoly mondja egérnek) 

3-4. osztályos kategória: 

I. helyezett: Boczonádi Anna, 3. oszt.(Aranyosi 

Ervin: Bagoly mondja egérnek) 

II. helyezett: Dávid Réka, 3. oszt.  (Benedek 

Elek: A bagoly) 

III. helyezett: Bihacker Márton, 3. oszt. (Ara-

nyosi Ervin: A bagolyhoz jöttem)  

Pákolicz Lia Lujza.  

Fotó: Csikós Anett 

https://gyermek.mzsvktata.hu/

