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Ezt kínáltuk márciusban 

ERŐSNÉ SULLER ILDIKÓ 

Hónap elején ismét összegyűltek kismamáink, 

ezúttal a vegyszermentes háztartás, és 

babaápolás volt a téma. Erdélyi Krisztina, maga 

is gyesen lévő anyuka osztotta meg tapasztalatait 

a hallgatósággal. 

 A helyi Családsegítő Központ kismama-

klubjának szervezői és résztvevői is ellátogattak 

hozzánk. Könyvtárbemutatónkon a könyvtár-

használat feltételeiről, a helyi fiókhálózat 

létrejöttének előnyeiről, rendezvényeinkről, a 

baba/mama téma irodalmáról és a babák kezébe 

adható könyvekről tájékoztattuk az érdeklődőket. 

Anyukák és kisbabák a Kanga Hordozóklub programján 

Március 10-én, az „Olvasni nem ciki!” című 

NKA-s forrásból finanszírozott író-

olvasótalálkozónk vendége Sohonyai Edit volt. 

A Macskaköröm, Le a fiúkkal!, Szerelemlék, 

Engem szeress!, stb. szerzője jó hangulatú, a 

kamaszok jellegzetes megnyilvánulásait 

hitelesen megjelenítő, az őket érintő problémákat 

boncolgató előadása nagy siker volt a résztvevők 

körében. 

 
Sohonyai Edit előadása 

Február végén lezárult az 5 hónapon át tartó, 

regionális „Könyvpara” vetélkedő. Megyénkből 

5 csapat jutott a döntőbe, melyet 

Székesfehérváron, március 17-én rendeztek. 

Március 21-én ismét összegyűltek a mesék és 

szöszmötölők kedvelői. A „Mesesarok” című 

programunk főszereplője ez alkalommal 

Adorjánné Almási Katalin volt, A csigacsalád 

meséjével (Döbrentei Ildikó). Az elkészíthető 

alkotások között filctarisznya, agyag-, és 

zsenília-drót csiga szerepelt. 

 

Fotók: Török Csaba 
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Hírek a dorogi gyermekkönyvtár 

hétköznapjaiból 

 

Gurinné Pintér Gabriella 

Tovább folytatódtak előadásaink és kézműves 
foglalkozásaink az első negyedévben. 

Elsőként Furlán Ildikó bábtervező volt 
vendégünk. Szabadon választott ötletekkel 
valósíthatták meg a gyerekek elképzeléseiket, az 
adott eszközök segítségével.  

 

A Figurina Animációs Kisszínpad művészei 

Kiváló ötletnek bizonyult a Figurina Animációs 
Kisszínpad meghívása. Eszti álma című 
előadásuk nem csak a gyerekeket ejtette 
ámulatba, hanem a felnőtteket is. Nagyon jó 
szórakozás volt lendületes, izgalmas előadásuk. 
Farsangi készülődés közepette képzeletbeli 
utazást tettünk a híres velencei karneválra.  

 

Tóth-Major Krisztina művész rajztanár 
segítségével csodálatos velencei álarcokat 
készítettek a gyerekek. 

 

Álarckészítés Tóth-Major Krisztina irányításával 

Márciusban „Szépüljön a természet erejével!” 
natúr kozmetikumokkal ismerkedhettünk, 
valamint hasznos tanácsokat kaphattunk 
környezetbarát tisztítószerek alkalmazására. 

 

Természetes kozmetikumok kínálata 



Barangolás tündérjárta mesetájon – 

találkozó Berg Judittal 

Gurinné Pintér Gabriella 

Többfordulós, levelezős játékot hirdettem az 
olvasni szerető gyerekek számára. A magyar  
gyermekirodalom jeles képviselőinek meséiből  
válogattam: Fésűs Éva, Janikovszky Éva, Csukás 
István, Kányádi Sándor és Lázár Ervin 
történeteit kellet feldolgozni.  

A játék felhívása hasonló volt a korábbi 
évekéhez: 3-4 osztályos tanulók jelentkezését 
vártam, 3 fős csapatokban, természetesen nem 
csak Dorogról, hanem a környék iskoláiból is. 
Folyamatosan, havonta kapták a feladatlapokat a 
diákok, amelyben a kiválasztott meséket kellett 
feldolgozni. 

A feladatok összeállításánál ügyeltem arra, hogy 
a kérdések tartalmukban és formájukban 
változatosak legyenek. Így többek között volt 
szövegfeldolgozás, könyvajánlás, rajzolás, 
számítógépes katalógushasználat, betűrendbe-
rakás, közmondás-magyarázat, fogalmazás írása. 

Októbertől-márciusig tartó játéksorozat végére 
rendkívül szoros verseny alakult ki: a 28 induló 
csapatból 22-en küldték vissza mind a három 
forduló megoldásait. A városi és a vidéki diákok 
egyaránt jól szerepeltek, s a legjobbak között 
minden iskola képviseltette magát. 

A játék hozzájárult a gyerekek 
könyvtárhasználati ismereteinek a bővítéséhez, 
ráirányította a figyelmet a mesék csodálatos 
világára és a csapatszellem fontosságára. 

A verseny ünnepélyes lezárásaként egy 
találkozóra hívtam minden kitartóan dolgozó 
csapattagot.  

Berg Judit írónőt kortárs irodalmunk jeles alakját 
nem kellet bemutatni a gyerek számára. 
Legismertebb kalandregény sorozatának főhősét 
Ruminit, a bátor kisegeret már valamennyien 
ismerték. 

A fotókat Csarnai Katinka Eszter és Gurinné Pintér 

Gabriella  készítette 

Az írónőtől nagyon sok érdekességet tudhattunk 
meg: gyerekkoráról, családjáról, négy 
gyerekéről. A gyerekei voltak azok, akiknek 
kitalált történeteket, s később ezeket gyűjtötte 
össze és jelentette meg könyv formájában. Meg 
tudtuk, még mindig nincs vége Rumini 
kalandjainak, hamarosan jön az újabb kötet. 

Nagyon sok gyerek elhozta saját Berg Judit 
kötetét, így lehetőség nyílt a találkozó után 
könyvdedikálásra is. 

Köszönöm minden csapatnak a kitartó játékot, a 
munkájukat segítő pedagógusoknak és a 
könyvtáros kollégáknak a biztatást! Nagyon 
lelkes csapatokat ismerhettem meg minden helyi 
iskolából és Leányvárról. 

Örültem a kérésnek, hogy máskor is legyen ilyen 
játék, ami hónapokig izgalomban tartja a 
gyerekeket és közben új mesékkel 
ismerkedhetnek meg. 

 

Berg Judit gyermekolvasóknak dedikál 

A verseny első négy helyezettje: 

1. Csokifaló giliszták   
 (Leányvár)  297 pont 

2. Vadmacskák   
(Dorog -Eötvös) 294 pont 

 Négyszögletű háromszögek 
 (Leányvár)  294 pont 

3. Állatbarátok   
 (Dorog - Eötvös) 289 pont 

4. Apolló 11    
 (Dorog - Zrínyi  287 pont 


