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A 87. Ünnepi könyvhét és a 15. Gyermekkönyvnapok előfutáraként könyvtárunkban járt 
Gévai Csilla meseíró, illusztrátor. A találkozón mesélt életéről, tanulmányairól, arról, hogy 
nem szabad feladni, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Elmondta, hogy 
mindenkinek meg kell találnia a maga útját és meglelnie azt, ami boldoggá teszi. Vidám és 
hangulatos előadásában a gyerekek megismerhették írói világát, aprólékos munkával készült 
illusztrációit. Jelenleg rajzol és ír. Megjelent a nagysikerű, Amíg utazunk sorozatból az Amíg 
repülünk című is. A Pagony kiadónál jelent meg illusztrátorként: Berg Judit: Mesék a Tejúton 
túlról ;Nagyon Zöld Könyv ;Nagyon Zöld Füzet ;Íróként: Nagyon Zöld Könyv ;Amíg 
utazunk ;Amíg zötyögünk; Holdfényszüret,; Amíg olvasunk; A tükör iker, in. A kalóz 
nagypapa ;Lídia, 16 ;Lídia, 17; 
 
A Nagyon zöld könyv manapság aktuális dologra, a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. 
A gyerekek az iskolában tanáruk segítségével beleolvastak a könyvbe, megbeszéltek korábban 
nem ismert környezeti fogalmakat. Így a találkozón ismerős terepen mozoghattak, amikor 
elhangzott egy-egy kérdés a könyvhöz kapcsolódóan. Sokan tudtak példát mondani a mai 
környezetszennyezésre, és fantáziájukat használva egészen ötletes megoldások is eszükbe 
jutottak, például a szárazság kezelésére.  
 
A Nagyon zöld könyvhöz munkafüzet is tartozik, amit otthon a szülőkkel együtt lapozva és 
kitöltve, olvasva megismerkedhetnek környezetvédelmi fogalmakkal, betekintést kaphatnak a 
jövőnket fenyegető problémákról és a természet fontosságáról. A könyvben mesélve, 
magyarázva ismerhetik meg a gyerekek, hogy mennyire nagy a felelősség a közvetlen 
környezetünk iránt. A kivételes érzékenységgel, és humorral megáldott írónő nagyon 
kreatívan és szórakoztatóan mutatta be a gyerekeknek, például az olajszennyeződés 
súlyosságát. Szó esett túlnépesedésről, vagy a szelektív hulladékgyűjtésről. Mesélhettek a 
gyerekek arról is, hogy mit lehetne tenni, ha már nem férünk el a Földön, hogyan lehetne 
távoli bolygókra eljutni. Hogyan tudnának a sós vízből édesvizet készíteni, és akkor miért 
lenne esélyünk életben maradni egy hajótörés után. Nem számolva persze az éhes cápákkal.  
Köszönjük ezt a tartalmas és információgazdag találkozót.  
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