
Márai program a Megyei Könyvtárban lány szájába!”, „bár a 
fiúk azt gondolják: si-

Tatabánya rály!”); hogy álom-
Fergeteges előadás szem- és fültanúi lehettünk május 27-én pasi nem létezik a 
az Árpád Gimnázium hetedik osztályos kamaszaival. való életben, és hogy 
Sohonyai Edit írónőt láttuk vendégül a József  Attila miért nehéz fiúnak 
Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Márai program lenni. Később azt is 
folytatásában. megbeszélték, miért 
Meghívott vendégünk már az első percben felmérte a jó  f iúnak ,  vag y  
megjelent tiniket, s megállapította, ki milyen egyéniség. lánynak lenni, vagy, 

Nagy gyakorlata van ebben, hogy miért keljünk fel reggel.
hiszen régóta foglalkozik Regényei ma is aktuálisak; nem csak kamaszoknak, 
metakommunikációval, a fiú- felnőtteknek is eszébe juttatja ezt az időszakot! Érdemes 
lány kapcsolattal. Hosszas időt szánni könyveire! 
beszélgetés után az is kiderült, A Márai program keretében megvalósuló előadássorozat 
hogy a székesfehérvári írónő utolsó vendége Balázs Ágnes színművész, író volt.  Mire 
kamaszként egyáltalán nem június 1-jén reggel beért a vonata, már várták őt a Megyei 
volt „dögös csajszi”. Sokkal Könyvtárban a Dózsa György Általános Iskola negyedik 
inkább nézték őt fiúnak, ami osztályos tanulói. Ezt az író-olvasó találkozót sem 
miatt számos kínos kalandba mondhattuk hagyományos-nak. Részben, mert a megjelent 

keveredett. Utálta, ha például a körzeti orvos így szólt tanulók 90 % -a fiú volt, mindössze négy lány volt az 
hozzá: ”Mi van, öcsém? Miért nem veszed már le a trikódat? osztályban, és Balázs Ágnes könyveinek főhőse egy lány, 
Szégyenlős vagy?” Ehhez a fiús kinézethez jött még görbe másrészt inkább interaktív és játékközpontú, felhőtlen 
testtartása és magas dioptriaszámú szemüvege is, ami miatt beszélgetés volt ez tom-
végképp „lúzernek” érezte magát. Még annak ellenére is, bolával, ajándékokkal 
hogy írói pályafutása ekkortájt indult, (Macskaköröm c. kiegészítve. Elsőként 
regényének megjelenése) és sikeresnek bizonyult. „Depis” arról mesélt az írónő, ho-
lett, de szép lassan rájött, ha változtat a külsején, lesz gyan kezdődött írói pá-
önbizalma is. S mit köszönhet ennek a sok kalamajkának? lyafutása, majd Andersen 
Azt, hogy pontosan tudja, milyen érzés az esélytelenek c ímű könyvét  és  a  
kétségbeesésével szerelmesnek lenni, s milyen meseíró életét ismertette 
elérhetetlennek tűnik ebben az állapotban a boldogság. a megjelentekkel. Ezt 
Az előadás során helyzetgyakorlatok segítségével, követően tért át a játékra: a Lufi regények mindegyikéből 
humorral és öniróniával fűszerezve segítette a „skacokat”: felolvasott egy-egy részt, s kérdéseket tett fel, amelyekre 
többek között, hogy hogyan viselkedjenek az első randin – írásban válaszoltak a gyerekek. A találkozó végén 
kéz- és lábremegés nélkül -, bemutatkozáskor ki kinek nyújt beszedték a papírlapokat és a helyesen válaszolók közül 
kezet először, mi lehet vonzó egy lány számára; hogyan kell sorsoltak ki egy tucatot. A nyertesek jutalma egy-egy csoki 
viselkedni az első csóknál („ne költözzetek a nyelveteknél fogva a volt. Azért a többiek sem szomorkodtak, aláírásokkal, 

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu
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dedikálásokkal, közös Az aranykacsa legendája című verses meséjét hallhattuk dr. 
fényképekkel a telefonjuk- Voit Pál igazgató köszöntője után. Ezután kezdődött az 
ban térhettek haza. ünnepélyes eredményhirdetés Erősné Suller Ildikó 
Előtte azonban egy csokor gyermekkönyvtáros vezényletével. A legügyesebbek, az 
virággal köszönték meg az első húsz helyezett erdei 
írónőnek, hogy találkoz- t á b o r o z á s t  n y e r t .  
hattak vele. Vértesbogláron, a Boglár-

Sutáné Csulik Andrea tanyán tölthettek el öt 
(JAMK Tatabánya) napot jutalmul. Persze a 

többiek sem távoztak üres 
kézzel. A következő több 
mint félszáz helyezett 

Nagy Könyvfalók a megyei könyvtárban emléklapot, könyvet, 
táskát kapott, végül a kevesebb pontszámot elérők is 

A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai a apróbb tárgyjutalomban részesültek. Nagyon szoros 
2010/2011-es tanévben hatodik alkalommal indították mezőny alakult ki, ezért is volt nehéz meghúzni a 
útjára a Nagy Könyvfaló mozgalmat, melynek célja az határvonalakat. Mivel ilyen sokan értek el jó helyezést, nem 
olvasásra, olvasóvá nevelés. lenne elég hely a nevüket leírni. Úgy tűnt, mindenki 
Ebből a Mese, mese, mátka az általános iskola 1-2. elégedetten távozott.
osztályosainak szóló ötfordulós olvasópályázat volt, az Kora délután, 14.00 órakor kezdődött az Olvasd velünk… 
Olvasd velünk… az általános iskola alsó és a felső című olvasópályázat eredményhirdetése a gyermek-
tagozatosait célozta meg. A nagyobbaknak kiírt pályázat könyvtárban szintén sok résztvevővel. 
annyiban módosult az előző évekhez képest, hogy öt Helyszűke miatt ők is 
helyett tizenöt darab regényt kellett elolvasniuk az idén nehezen fértek el, de 
ahhoz, hogy elnyerjék a Nagy Könyvfaló címet. Nehezebb mindenkinek jutott 
falatnak tűnt a fiatalok körében, de azért szép számmal ülőalkalmatosság. 
megbirkóztak vele. Csakúgy, mint a kicsik, akik szintén Szerencsi Edina 
nagy szorgalommal vetették bele magukat hónapról gyermekkönyvtáros 
hónapra a mesék olvasásába. Közel 300 gyermeket adta át a díjakat, aki 
buzdított olvasásra a mozgalom. A pályázatok ünnepélyes már jól ismerte a 
eredményhirdetésére 2011. június 6-án 10.00 és 14.00 résztvevőket, és a 
órakor került sor. díjazottakat, hiszen 
Először a Mese, mese mátka pályázóit vártuk könyvtárunkba. rendszeres „törzsvendégei” vannak ennek a pályázatnak. 

Helyhiány miatt azokat a Nagy örömmel olvasnak mindig, még ha az idén többet 
nebulókat hívtuk a város kellett is, de tudják, megéri. Nem mindenkiből válhat Nagy 
különböző iskoláiból, akik Könyvfaló, azonban az ajándékkönyvek, valamint a 
legalább három forduló- tárgyjutalmak, oklevelek, emléklapok is csábítólag hatnak 
ban részt vettek. Peda- rájuk minden évben. 41 jutalomkönyvet sikerült az idén 
gógusok és szülők is kiosztani, és a többieknek sem kellett üres kézzel 
elkísérték a kicsiket, így távozniuk. 
zsúfolásig megtelt a felnőtt Mi, gyermekkönyvtárosok nagyon örülünk, hogy ilyen 
könyvtá r  o lvasó te re .  kedvvel és ilyen sokat szeretnek olvasni még mindig a 

Vendégelőadó emelte a díjátadó hangulatát. Petrozsényi gyerekek.  Gratulálunk minden díjazottnak! 
Eszter színművész, tatai könyvtáros saját szerzeményét, Sutáné Csulik Andrea (JAMK Tatabánya)
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Babaolvasó országos szakmai nap - Kecskemét Ilyen még nem volt!

2011. június hetedikén a kecskeméti Katona József  Me- Több éve már annak, hogy - a TÉKA-TÉMÁ-ban - ezen a 
gyei Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövet- címen arról szólt a híradás, hogy a Megyei Könyvtárban 
ség újra szakmai napot tartott „fertőzött” és „még nem először került megrendezésre a könyves vasárnap… 
fertőzött” könyvtárosoknak – a babákért. Ramháb Mária, S most, a főcímet egy alcímmel kiegészítve újra egy olyan 
az IKSZ alelnöke nyitó beszédében újra felhívta a figyelmet dologról tudósíthatunk, melynek - reményeink szerint - lesz 
arra, hogy az olvasóvá nevelést „nem lehet elég korán kezdeni”.  folytatása:
E tényt támasztották alá a meghívott szakemberek is. 
Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Hogyan fejlődik a Nyári táborok a JAMK szervezésében
gyerekek beszéde a korai életszakaszban? című előadásában nem 
csak a kommunikáció-, a kifejező beszéd-, és a beszédértés A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai a 
fejlődését vezette le, de kitért arra is, hogyan segíti a felnőtt 2010/2011-es tanévben hatodszor indították útjára a nagy 
a beszédfejlődést; illetve hogyan, miként vezessük be a népszerűségnek örvendő levelezős, olvasásra nevelő 
könyveket a kisgyermekek mindennapjaiba. pályázatukat (ennek eredményéről az előzőekben olvasott 
Dr. Illés Györgyi színművész, egyetemi oktató a játékos cikk részletesen beszámol). 
beszédtechnika-fejlesztéssel ismertette meg a hallgatósá- Régen dédelgetett álom valósult meg azzal, hogy azok a 
got. Beszédében rámutatott, hogy a beszédtechnikával gyerekek, akik a legügyesebbnek bizonyultak a feladatlapok 
foglalkozik legkevésbé a logopédia. Általánosságban megoldása során, egy mesetáborban való részvétellel lettek 
elmondható, hogy a magyar ember nem szeret, és nem tud jutalmazva.
beszélni, hogy az egyetemisták túlnyomó többségének Ennek anyagi bázisát a 2010-2011. évben megvalósuló 
rossz a beszédtechnikája. Beszéd utca 3 című könyvének - TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázat - mely támogatja az 
melyet elsősorban a mesekönyvek kategóriájába sorol -, olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások 
éppen ennek megelőzése a célja: „a gyerekek előtt igyekszik népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi 
megnyitni az utat a helyes beszédtechnika felé”. A művet programok, kampányok kialakítását, illetve lebonyolítását, különös 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak, logopédusoknak és tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre – 
érdeklődő szülőknek egyaránt ajánlják. teremtette meg éppúgy, mint ahogy az óvodások, illetve a 
A nap további részében a babaolvasókhoz való roma kisiskolások erdei táborban való részvételét is.
közeledésnek a gyakorlati oldalairól kaphattunk képet. 
Sámuelné Ábrahám Mónika, a József  Attila Megyei 1. tábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
Könyvtár képviseletében az Olvasásra születni című projektet 
ismertette a hallgatósággal. Dobos Matild (Petőfi Sándor Június 11. és 13. között alsó tagozatos roma gyermekek, a 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Kiskunfélegyhá- Tatabányai Általános Szakképző Iskola és Középfokú 
za) a félegyházi Betűbölcsi, Horváth Anikó (József  Attila Kollégium 20 tanulója táborozott a Boglártanyai Erdei
Városi Könyvtár) a zalaegerszegi Öröm kör, Koleszár Iskolában, Hagyományőrző és Természetismereti 
Márta (Katona József  Megyei Könyvtár) a kecskeméti Táborban.
Babahancurka tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A gyerekek és kísérőik, Hodopné Tóth Anna, Pintér 
Hasznos linkek: Péter az iskola pedagógusai, és a József  Attila Megyei 
° http://olvasomano.freeblog.hu, Könyvtár képviseletében jómagam három felejthetetlen 
° http://sztnb.hu – a Szoptatást Támogató Nemzeti napot tölthettünk a táborban. Az erdei iskola a Vértes 

Bizottság honlapja. A programtervek/Bababarát Natúrpark területén a Vértesboglári Nagylegelő 
Terület menüpont alatt tájékozódhatunk a Bababarát szomszédságában, gyönyörű környezetben található. 
Terület Cím elnyerésének feltételeiről. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 

Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya) iskolájának programkínálata a gyermekek életkorához 

13



igazodó alapprogramokból és foglalkozásokból áll. A tölgy- és a fenyőerdő közötti különbségek felismerése, az 
A tábor ideje alatt a természet megfigyelése mellett a avarban megbújó rovarok felfedezése izgalmas feladat volt 
gyermekeknek lehetőségük nyílt megismerni a pünkösdi a gyermekek számára. Egy igazi bagolyfiókát is láttunk! A 
ünnepi népszokásokat is Szegvári Ildikó vendégelőadó bagolyfióka megbújt egy bokor ágai között. Mindezt látni a 
segítségével. valóságban, és megörökíteni fényképen, hihetetlen élmény 
Az ünnep kapcsán koszorúkat és virágdíszeket készítettek, egy városi gyermek életében!
dalok és népszokások felelevenítésével, mesemondással, 
r igmusok tanulásáva l  készü l tek  az  ünnepre.  3. tábor: Mesetábor 
Pünkösdi királynőt is választottak. 
Az erdei iskola programjának részeként alkalom nyílt a A József  Attila Megyei Könyvtár Mese-mese mátka című 
tanyán élő állatok etetésére, gondozására, melyet reggel és vetélkedőjén megfelelő pontszámot elérő, 20 alsó tagozatos 
es te  nag y  örömmel  végez tek  a  g yer mekek . gyermek részvételével indultunk az immár öt napos 
Ribizli a nyúl, Johnny a póni, a sok liba, és a kis, törött táborunkba június 20-án. A gyermekek nem ismerték 
szárnyú tengelic remek ellátásban részesült az egyre egymást előzőleg, tehát külön feladatként jelentkezett a 
ügyesebb és lelkesebb gondozók által. Aczél Gergely, az „csapatépítés”.
alapítvány nagy tudású és kiváló pedagógiai érzékkel A táborvezető Kovács Éva volt, a Tatabányai Városi 
megáldott munkatársa, és segítői, Anna néni, valamint a Múzeum munkatársa. Segítő csapatát pedig Vétekné 
mindig kedves és mosolygó Gyöngyike nagyban Szakács Zsuzsa (Jókai Mór Általános Iskola Tatabánya), 
hozzájárult, hogy a három nap, amit a táborban töltöttünk Gombik Gabriella (Bergongócia Óvoda Agostyán) 
felejthetetlenné váljék. vendég előadó és jómagam alkottuk.
A „Galagonya-túrán” a mezőt és bokros világát Délelőttönként természetjárás volt a program, délután 
ismerhettük meg, rovarvadászat, növényfelismerés, pedig a főszerep a meséé, táncé volt. Amikor elérkezett az 
madárfigyelés volt a feladat. Népszerű volt a „Tapogató- esti szürkület, éjszakai túrára indultunk, és a holdfényes 
túra”, az erdővel való ismerkedés rendhagyó módja. A mező hangjait figyelve, a holdfényes erdő árnyait vizsgálva 
kendővel bekötött szemű gyermekek felnőttek vezetésével izgalmas élményben volt részünk. A kisiskolások bátran 
„érezhették” az erdőt, hallgathatták az erdei hangokat, gyalogoltak avatott vezetőjük, Gergely bácsi nyomában. Az 
érzékelhették a mező és az árnyas erdő hőmérsékletének erdőn átérve, a mezőn megannyi fényesen világító 
különbségét, a talaj szerkezetének változását a talpuk alatt. pontocskává alakultunk. Vezetőnk engedélyezte az 

elemlámpa használatát, amitől izgalmassá vált a hazafelé 
2. tábor:  A dózsakerti óvodások három csoportjának vezető út! A reggeli és esti állatgondozás, séta a 

természetben a vadak nyomán, a vaddisznó vetett ágya, a 
Az óvodások és kísérőik, Ónodi Lajosné, Racsek pókháló csodája, a dagonyázó fürdőző kismadarainak 
Zoltánné, Póta Zoltánné óvónők és jómagam 2011. csendben figyelése, a sáros törzsű fatörzs, amely vaddisznó 
június 16-tól 18-ig tölthettünk három nagyszerű, és szarvas „törölköző”, a csodaszép nevű kutyatej szender 
élményekben gazdag napot, a szemet-lelket gyönyör- megfigyelése mind felejthetetlen élmények. A finom 
ködtető környezetben. ebédek után, amelyet Gyöngyi néni és a naposok szorgos 
A népszerű állatgondozás mellett madárgyűrűzés, kezei varázsoltak elénk, rendszerint Évi néni 
madársimogatás, fészek-, toll-, és tojásbemutató csendgyakorlatai következtek. Délután mese és tánc volt a 
színesítette a programot, amely Aczél Gergely (Gergő program. Vacsora után, a vetélkedőn a délelőtt tanultakból 
bácsi) előadásában rendkívül élvezetes és érthető volt. Az lehetett vizsgázni pontokért.
előadás végére megannyi madárszakértő és madárgyűrű- Három igazi csapat kovácsolódott a nyüzsgő és küzdeni 
zésre jogosító vizsgára készülő gyermek ült körülöttünk. képes gyerekekből.
Becsülendő terv, hiszen megvalósításához minden védett A tábortűz, a szalonnasütés, az ünnepi műsor, a mindezeket 
madarat ismerni kell! félbeszakító vihar, a másnap reggeli táborzárás a legtöbb 
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„boglári pontot szerző gyermek” díjazása mind, mind Három különböző gyermekcsoport, két különböző 
élmény. korosztály. Óvodások és kisiskolások.
Olivér és Kitti különdíjat kapott. Olivér az erdőben talált Fogékonyak, lelkesek, tiszták. Boldog vagyok, hogy együtt 
szemét összeszedéséért, és kitartó táborba-cipeléséért táborozhattam velük.
megkapta a vágyott komondoros bögrét. A cipelésben Végül szeretném megköszönni a gyermekeket szállító 
legnagyobb riválisa, a szintén esélyes Bence segítette Ignácz Busz Kft vezetőjének és munkatársainak a pontos 
lelkesen. Ugye van mit tanulnunk tőlük felnőttek? megjelenést és türelmet, amelyet a táborokba szállítás során 
Kittike különdíját a gyerekek szavazták meg. Ő volt az aki tapasztaltunk.
„mindenkivel kedves volt és nem lehetett vele soha Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)
összeveszni.”

A képre kattintva megtekinthetik a táborban készült képek galériáját
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