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Mese mese mátka kilencedszer 

ErŐsné Suller Ildikó 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekrészlege idén kilencedik alkalommal 
hirdetett eredményt a Mese, mese, mátka című, 
1-2 osztályos tanulók számára létrehozott 
meseolvasó pályázat kapcsán. Az ével múltával 
elmondható, hogy a pályázók száma nem 
csökken, hanem tartósan magas, (ha nem nő). A 
2014-es adat 145 fő indulót számlál, ebből 115-
en teljesítették mind az öt fordulót, ami több, 
mint 600 darab kijavított kérdőívet jelent. Ez 
évben bővült a részt vevő települések száma is, a 
tatabányai és oroszlányi intézmények mellé 
belépett a tatai Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin utcai Tagintézménye, valamint a 
budapesti Vörösmarty Mihály Általános Iskola. 
A díjazás évről évre nagy feladat elé állít 
bennünket. Míg 2013-ban TÁMOP-os forrásból 
biztosított volt, a 2013-ban meghirdetett NKA-s 
pályázat nem hozott sikert. Más forrásból kellett 
tehát megoldani a jutalmazás kérdését. Sok 
indulóból, sok kiemelkedő teljesítmény született. 
Egy részüket könyvjutalommal díjaztuk 
(köszönet illeti a Kelló-t, és egy nyugdíjas 
pedagógust, aki kérte, nevét ne említsük), más 
részben alternatív megoldásokat kerestünk. 
Korábbi gyermekfolyóiratok remittenda 
példányai álltak rendelkezésünkre, valamint a 
tatabányai Gyémánt Fürdő kedvezményes 
belépőjegyeket ajándékozott a célra. Oklevelet, 
emléklapot minden pályázónak készítettünk, 
hogy - legalább a „vállveregetés” szintjén - 
mindenkinek értékeljük a munkáját.  

Ennek ellenére tovább küzdünk, hiszen 
tapasztaltuk, hogy ezen lurkók nagy része, 
kinőve a Mese, mese, mátkát, benevez az Olvass 

velünk …! című versenybe. Tehát: érdemes 
csinálnunk, eredmények mutathatók az 
olvasásnépszerűsítés területén. 

 

A 2014. évi díjazottak 

Olvasd velünk! Gyermek- és ifjúsági 
irodalmi pályázat 

Szerencsi Edina 

Mi könyvtárosok az elmúlt két évtizedben azt 
vettük észre, hogy - köszönhetően a könyvkiadás 
megújulásának, a szebbnél szebb kivitelezésű 
képes ismeretterjesztő könyveknek - a gyerekek 
mintha elfordultak volna a szépirodalom 
olvasásától. Gyorsan információt keresnek, sok 
mindent megtanulnak a világról, megnézegetik a 
képeket, viszont olvasni nem szeretnek. Ezen 
szerettünk volna változtatni, hogy mindezeket 
átéljék, és közben maguk jöjjenek rá, hogy 
olvasni öröm, az olvasás kikapcsol és 
szórakoztat. Hiszen, akivel mindez nem történik 
meg 14 éves koráig, az a későbbiekben sem válik 
olvasóvá. Ezért immár 9. éve útjára indítottuk a 
Nagy könyvfaló mozgalmunkat, melynek 
keretén belül minden évben két olvasópályázatot 
hirdetünk meg. A Mese, mese, mátka a kezdő, a 
betűkkel éppen ismerkedő kisebb korosztálynak 
szól, ahol meséket olvasnak a gyerekek, az 
Olvasd velünk…! pályázat keretén belül pedig 
már regényeket ajánlunk a már jól olvasó 
könyvtárlátogatóknak. Az októbertől április 
végéig tartó versenyidő alatt a magyar és 



külföldi ifjúsági irodalomból válogatunk a 
gyerekekhez közelálló, igényes, valódi irodalmi 
értéket képviselő regényeket. A műveket 
tetszőleges sorrendben olvashatják, majd 
válaszolnak a hozzájuk tartozó feladatlapok 
kérdéseire, melyek segítik a gyerekeket a 
szövegértésben, bennünket pedig a díjazásban. A 
legügyesebb pályázók a József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár Nagy könyvfaló címét nyerik 
el, melyről az oklevelet egy ünnepélyes 
eredményhirdetésen vehetik át jutalomkönyv 
kíséretében. Sajnos a tapasztalataink alapján 
évről évre egyre nehezebb bevonni a nebulókat a 
mozgalomba. Ennek egyik legfőbb oka a 
túlterheltség és az időhiány. A próbálkozást 
azonban nem adjuk fel, hisz szerencsére arra is 
akad példa, hogy aki már egyszer megpróbálta, 
az a következő évben is jön, nevez és falja a 
könyveket, vagy pedig utánpótlásként a testvére 
folytatja és válik így ő is olvasóvá. Egyik 
legkedvesebb élményünk, amikor egy egész 
osztály nevezett és lelkesen olvasták a jobbnál 
jobb regényeket, kis olvasókörök alakultak, s a 
gyerekek között olyan is akadt, aki élete első 
könyvét tőlünk kapta az eredményhirdetésen.  

Az idén egy kicsit kedveztünk az olvasóknak, 
csak 7 művet ajánlottunk a figyelmükbe. A 
pályázaton 11 iskolából, összesen 65 tanuló vett 
részt. 21 fő olvasta el mind a hét könyvet, 3 fő 
hatot, 6 fő ötöt, 4 fő négyet, 6 fő hármat, 6 fő 
kettőt, 19 fő pedig egyet. Összesen 260 db 
feladatlapot javítottunk ki. A verseny állását 
folyamatosan nyomon követhették az érdeklődők 
a gyermekkönyvtárunk honlapján. Mindegyik 
regényhez egy 5 kérdésből álló feladatsort 
állítottunk össze, melyből kiderült, hogy valóban 
ismerik a tartalmukat. Pontoztuk a feladatokat 
azért, hogy könnyebb legyen az értékelés. A 
verseny nagyon szoros volt, az első három 
helyezett között holtverseny alakult ki, de a 
többiek is csak egy-két ponttal maradtak el az 
élmezőnytől. A gyerekeknek a visszajelzések 
alapján nagyon tetszettek a regények, szívesen 
olvasták őket, sőt nem egyszer a folytatást is 
kérték, kölcsönözték. 

 

Szerencsi Edina gyermekkönyvtáros Balázs Ágnes íróval 

A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően az 
eredményhirdetésre meghívhattuk Balázs 
Ágnest, akinek az egyik regénye szerepelt a 
megjelöltek között, és hamar a gyerekek 
kedvence lett. Az olvasók izgatottan várták ezt a 
találkozást, melyre 2014. június 2-án került sor a 
könyvtárunk nagy olvasótermében, ahol a 
kísérőkkel együtt összesen 72 fő jelent meg. 
Rengeteg kérdésük volt a regénnyel 
kapcsolatban, faggatták a jövőbeli terveiről, 
mostani munkájáról. Megtudhattuk, hogy ezt a 
regényt az írónő a kislányának írta, sőt nemcsak 
ezt az egyet, hanem egy egész sorozatot. Balázs 
Ágnes csak mesélt, mesélt, mindig egy-egy 
újabb regényébe csöppent bele a hallgatóság. A 
mesélést játék követte, a helyes válaszadók pedig 
csokit kaptak jutalomként. Az író-olvasó 
találkozó csúcspontjaként az írónő hirdette ki a 
pályázat eredményeit és adta át a megérdemelt 
jutalmakat.  A pályázat jóvoltából összesen 74 
db könyvet tudtunk ajándékozni. A jól sikerült 
találkozót, a Nagy könyvfalókat fotókon is 
megörökítettük, melyek a könyvtárunk honlapján 
megtekinthetők.  
www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/178. 

 

2014. évi díjazottak. Fotók: Török Csaba 

 



Tartalmas vakáció, avagy a 
könyvtárban nemcsak olvasni lehet 

Zantleitnerné Szebenyi 

Zsuzsanna 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
gyermekrészlegében nem csak a könyvek 
csalogatták a gyerekeket a nyári szünidőben. 
Minden szerdán 9-16 óráig „Szöszmötölős 
szerda” címmel, kézműves foglalkozásra vártuk 
a gyerekeket és szüleiket. A nap folyamán 
bármikor betérhettek, a nagyobbak már egyedül 
is velünk töltötték a napot. Igyekeztünk minden 
korosztály igényeire felkészülni. Mintadarabokat 
készítettünk iránymutatás célzattal, melyet 
mindenki saját fantáziája, kézügyessége szerint 
továbbfejleszthetett, átalakíthatott. A felhasznált 
anyagok tekintetében fontos volt számunkra az 
újrahasznosíthatóság: környezetünk védelme 
mellett a gazdaságosság sem elhanyagolható 
szempont. Ily módon számos érdekes, és szemet 
gyönyörködtető alkotás született, tojástartó, 
papírhenger, újságpapír, hullámkarton, tojáshéj, 
parafa dugó, joghurtos pohár, műanyag kupak 
felhasználásával. Nem csak az anyagok, az 
alkalmazott technikák is változatosságot 
mutattak: dekupázs, kavicsfestés, só-liszt 
gyurma, termés, - és tésztaképek, origami, 
vasalógyöngy. Munkánkat természetesen 
nagymértékben elősegítette a korábbi uniós 
pályázatok kapcsán beszerzett festék, ragasztó és 
egyéb alapanyag készlet. Értékes programot 
kínáltunk a „Játszodás csütörtök” –ökkel , a 
szünidő otthon töltött napjait színesítendő. 
Könyvtárunk értékes, mintegy 50 darabot 
számláló játékgyűjteménnyel büszkélkedhet, 
nem túlzás: 0-100 éves korig! A játékok nem 
csak készségfejlesztő tulajdonságuk kapcsán 
jelentősek, a résztvevők kapcsolatteremtési 
készségét is erősítik, hiszen időről időre más-
más összetételű csoportok verődnek össze. Nem 
csak a figyelem, koncentráció, logikus 
gondolkodás, döntési készség, kreativitás, 
problémamegoldó gondolkodás területén 
erősítenek, fejlődik a fegyelem, önuralom, 
közösségi érzés, felelősségérzet, kötelességtudat. 
Persze, mindezek előtt a gyerekek elsősorban a 

„barátkozást”, és a közös játékot látják! 
Kellemes, hangulatos napokat tudhatunk magunk 
mögött. Nem csak a gyermekek, hanem az őket 
kísérő szülők, nagyszülők is szívesen 
csatlakoztak, otthonossá téve ezzel a könyvtárat. 
Akár kézműves, akár játszós napra érkeztek 
látogatóink, természetesen a könyveket is 
szívesen forgatták. Foglalkozásaink 
előkészítésében, lebonyolításában nagy 
segítséget jelentettek az önkéntes diákok. 
Vendégeink szívesen fordultak hozzájuk, együtt 
alkottak, játszottak, beszélgettek. E sorok 
írásakor 8-8 alkalom van mögöttünk, 135 és 102 
fő résztvevővel. A népszerűsítés egész nyáron 
zajlott a médiában, sokan ezeken a csatornákon 
értesültek programjainkról – sok új olvasót is 
nyertünk. Úgy látjuk, igény van az effajta 
rendezvényekre. Szeretnénk, ha a későbbiekben 
hagyománnyá válna. 

NYÁRI TÁBOROZTATÁSAINKRÓL  

A SZEPTEMBERI SZÁMBAN 

OLVASHATNAK BESZÁMOLÓT. 

A Bánhidai Fiókkönyvtár 
gyermekrajz pályázata 

Tarjánné Tihanyi Tímea 

Ez évben a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár Bánhidai Fiókkönyvtára is csatlakozott 
a II. Bánhidai Bizsergető rendezvényhez, mely 
2014. június 14-én került megrendezésre a 
tatabányai Puskin Művelődési Ház előtti 
parkban. A családi nap Ablonczy Dánielné, a 
városrész önkormányzati képviselőjének 
kezdeményezésére a Bánhidai Baráti Kör 
szervezésében valósult meg. immár második 
alkalommal, kellemes időtöltést biztosítva 
minden korosztályának. 

 



A korábban meghirdetésre került „Tervezd meg 
saját elképzelésed szerint kedvenc könyved 
borítóját” című gyermekrajz pályázatunkat két 
kategóriában indítottuk, melyre szabadon 
választott technikával készültalkotásokat vártunk 
az alsó és felső tagozatos iskolásoktól. 
Pályázatunk célja az volt, hogy a gyermekekhez 
a művészeti alkotások révén közelebb hozzuk a 
könyveket, kedvet csinálva az olvasáshoz. 

A meghirdetett pályázatra 67 rajz érkezett. 
Jellemző módon az alsó tagozatos diákok voltak 
az aktívabbak, és a zsűri egyöntetű véleménye 
alapján a kreatívabbak is egyben. A rajzokat 4 
főből álló zsűri értékelte, melynek tagjai voltak: 
Ablonczy Dánielné, az önkormányzat oktatási és 
kulturális bizottságának elnöke, aki lehetővé 
tette, hogy ez a bánhidai rendezvény 
megvalósulhasson; Nagy Antal Csabáné a 
Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola rajzszakos 
tanára, aki a képeket szakmai szempontból 
zsűrizte; Gyüszi László, a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese; Simon 
Andrea a Puskin Művelődési Ház 
intézményvezetője.  

A sok ötletes alkotásközül nehéz volt eldönteni, 
hogy melyik a díjazásra érdemes, ezért Ablonczy 
Dánielné, a zsűri elnöke 3 különdíjjal is 
hozzájárult a tehetséges alkotók további 
jutalmazásához. Két kategóriában hirdetünk 
díjazottakat: alsó és felső tagozatos diákok 
körében, de egy óvodás korú pályázó beérkező, 
Nagy Levente rajza is felkeltette a zsűri 
figyelmét, így munkáját a zsűri egyhangú 
véleménye alapján óvodás különdíjjal 
jutalmaztuk.  

Alsó tagozatos díjazottak: 

Első helyezést ért el Palkó Nikoletta, Walt 
Disney: A szépség és a szörnyeteg című 
művével. Második helyezést ért el és ezért 
jutalomban részesült: Klekler Gergő az Autó 
című alkotása. Harmadik díjat és a velejáró 
jutalmat kapta Bajnok Kármen. Művének címe: 
Zdenek Miler A Kisvakond.  

Különdíjat kapott: Böjtös Attila, aki a Brumi az 
iskolában című rajzával a zsűri egyöntetű 
elismerését kivívta. 

A felső tagozatos pályázók ugyan kevesebb 
művet küldtek el, de ötletesebb munkáik már 
színvonalasabb technikai megvalósításról 
árulkodtak. 

Felső tagozatos díjazottak: 

Az első díjra Vincze Ramóna alkotását tartotta 
érdemesnek a zsűri, aki Nemes Nagy Ágnes: Az 
aranyecset című könyvéhez tervezett új borítót. 

 

A második helyezést kapott Majoros Márk 
Kertvárosi gettó című rajza. Harmadik helyezést 
ért el alkotásával: Majoros Dóra a Szabó Magda: 
Abigél című könyvéhez készített rajzzal. A felső 
tagozatos diákok esetében is kiválasztott a zsűri 
egy különdíjra érdemes alkotást: Hadobás 
Titanilla Bábel című művét. 

Senki sem ment el üres kézzel, hisz aki nem 
kapott oklevelet az is olyan értelmes 
elfoglaltságra talált, amellyel fejleszthette 
képességeit. A rajzpályázat díjait Schmidt Csaba 
polgármester adta át a nyerteseknek a II. 
Bánhidai Bizsergető rendezvényén, így a 
nyerteseket a nagy közönség is megismerhette. A 
családi nap keretében a Báhidai Fiókkönyvtár 
kreatív foglalkozással és kedvezményes 
beiratkozással várta a gyermekeket és leendő 
olvasóit. Az alkotások a rendezvény ideje alatt a 
Puskin Művelődési Házban voltak kiállítva, majd 
átkerültek a Bánhidai Fiókkönyvtárba, ahol 
2014. augusztus 14-ig lehetett megtekinteni. 



 

Élménygyűjtés a nyári szünetben, 
avagy összefoglaló a Gárdonyi Géza 
Városi Könyvtár táborairól 

Szlezákné Molnár Katalin – 

Takács Tímea 

Végre itt a nyár! Hol is tölthetné számos gyerek 
kellemesebben a nyári szünet egy-egy hetét, mint 
az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
által szervezett táborokban; ahol kis 
„Kalandozók”, izgága „Sajtkukacok”, történelmi 
túrázók és „Turbo csigák” sokasága hétről-hétre 
új élményeket gyűjtve gazdagítja, teszi 
tartalmassá a nyári szünet napjait. Szlezákné 
Molnár Katalin gyermekkönyvtáros és Takács 
Tímea igazgatónő összefoglalták a könyvtárban 
szervezett és lebonyolított táboraikat az elmúlt 
időszakból. 

 

Az első héten a Kalandozó tábor kis lakói jó 
néhány szívet melengető helyre látogattak el: 
többek között a székesfehérvári 
vadmadárkórházba, rácsodálkoztak őseink 
életmódjára a budapesti Mezőgazdasági 
Múzeumban, majd fantasztikus előadást 
hallgattak meg a Lepkemúzeumban. 
Megvizsgálták tavaink élővilágát egy biológus 
szemével, valamint mini teljesítménytúrát tettek 
Majkpusztán. Mindezt rengeteg játék és nevetés 
kíséretében. 

A következő hetekben a „Sajtkukacok” és a 
„Turbo tábor” résztvevői látogattak el számos 

érdekes, kalandos helyre. Felfedezték a 
folyamatosan változó csókakői várat, ahol 
régészeti feltárás folyik, nagyot játszottak a 
várréten. Majd következett a budapesti Tarzan 
Park, ahol szó szerint kis Tarzanként 
csimpaszkodtak a gyerekek, kötélen, csúszdán, 
létrán, hintán, várban. Aranyat moshattak és 
felfrissülhettek a vizes-pancsolós pályán. Ezután 
a Bakonyban túráztak, felfedezték a mezítlábas 
parkot. S csodálatos élményben volt részük 
Etyeken a Korda Filmparkban, ahol betekintést 
kaptak a filmkészítés titkaiba és történelmébe. 
Végül, de nem utolsó sorban történelmi 
ismereteiket bővíthették a pákozdi Katonai 
Emlékparkban, majd sétahajózás keretében 
megismerkedtek a Velencei-tó nádasainak 
élővilágával. Természetesen nem maradhatott ki 
a nyár nagy slágere, a fürdés sem. Sajnos az 
időjárás nem mindig volt kegyes hozzájuk, így 
akik nem juthattak el a komáromi WF Szabadidő 
Parkba, azokat a Csobbanó uszoda kárpótolta 
„vizes élménnyel”. 

E két tábor után az Eleink nyomán című néprajzi 
tábor következett, ahol az Egri csillagok korába 
tettek időutazást a táborlakók. Megismerkedtek a 
16. század és a 150 éves török uralom 
történelmével, hagyományokkal, harcászattal, 
török kultúrával, gasztronómiával, a korabeli 
öltözködés, művészet, zene egy-egy 
érdekességével. Kézműveskedtek, íjászkodtak, 
megismerkedtek a hastánc és az arab zene 
világával. Ezután kirándultak Tatára, ahol a tatai 
vár kapujában török vitézek várták, hogy Gölbasi 
színe elé vezessék őket, aki katonái segítségével 
látványos bemutatón a korabeli török 
fegyverekkel, harcászattal, öltözettel, érdekes 
történetekkel szórakoztatta a táborozókat s az 
arra járó kirándulókat.  

Július második felében újabb „Sajtkukacok” és 
„Turbo csigák” indultak felfedező útra. A 
csókakői vár és strandolás mellet ellátogattak a 
felújított és bővített Veszprémi Állatkertbe, ahol 
kalandpálya, kis zsiráf, barátságos gyűrűsfarkú 
makik, dzsungelpark, rinocérosz, teve, ecsetfülű 
disznó, szurikáták, flamingók várták a 
gyerekeket. Felejthetetlen élményt nyújtott a 



Piliscsévi Játékpark, ahol kisvonat, játszótér, fa 
vár mellett agyagozás, kürtőskalács-sütés és 
titokszoba várt a táborlakókra. Lajos bácsi 
látványos és izgalmas bemutatója a fizika 
tudományának világába - lézershow, ultraibolya 
fény, plazmagömb, villám, mennydörgés, a 
mágnes és az égnek álló haj - teljesen elvarázsolt 
kicsit s nagyot egyaránt. Visegrádra tett 
kirándulásukon a Mogyoróhegyi Művelődési 
Ház vendégei voltak a gyerekek, ahol a Fellegvár 
magasságában a sípálya alatt ismerkedtek a rét és 
a vizek élővilágával. Csodálatos környezet, 
fantasztikus kilátás, ideális időjárás, érdekes 
előadások és jó hangulat kísérte ezt a napot is. 

 

Hat hét, közel 220 táborlakó, számos izgalmas 
helyszín, új barátságok, tengernyi élmény, játék, 
móka, jókedv. Ezekkel jellemezhetőek az elmúlt 
hetek, és igazolja ezt számtalan visszajelzés 
szülőktől, táborozóktól egyaránt. A családbarát 
Borg Warner Turbo Systems nagymértékben 
segít az ott dolgozók gyermekeinek tábori 
költségei csökkentésében. 

A szervezők jövőre is várják az érdeklődőket és 
garantálják az új élményeket, az izgalmas tábori 
életet. 

Természetesen a könyvtár ezen a nyáron is 
folyamatos nyitva tartással várta régi és leendő 
látogatóit. 

 

Fotók: Szlezákné Molnár Katalin 

 

 

 

Violin király és Hanga király-
kisasszony 

Zimonyi Zsanett 

Május 19-én, hétfőn, Joós Tamás énekmondó 
egy nagyszerű zenés mesejátékkal - Violin király 
és Hanga királykisasszony – szerzett örömet az 
esztergomi könyvtárban összegyűlt gyerekeknek 
és szülőknek egyaránt. Az előadó a mesén 
keresztül a hangok országába kalauzolta el a 
gyerekeket, akik megismerkedhettek jó néhány 
érdekes hangszerrel. A koboz, a tekerő, a citera, 
a furulya, a tamburin és az esőbot mind szerepet 
kapott abban, hogy a mese végén minden jóra 
forduljon. A történetben a gyerekek is részt 
vehettek. A hangszerek kipróbálásából spontán 
zenélés kerekedett, ami nagy örömet okozott 
számukra.  

 

 

Nyári olvasótábor a Helischer József 
Városi Könyvtárban 

Zimonyi Zsanett 

Idén nyáron két olvasótábort szerveztünk az 
esztergomi gyerekek részére. Az első tábor 
június 16-21-ig tartott, a másodikra a következő 
héten június 23-17-ig került sor. A programok 8 
órától délután 4 óráig tartottak. 

A tábornyitó első programunkhoz Simon Gábor 
szociálpedagógust hívtuk segítségül, aki 
ismerkedős csoportjátékokkal, irodalmi totóval 



megadta a tábor alaphangulatát, segített az 
ismerkedésben azoknak a gyerekeknek, akik 
először vettek részt olvasótáborunkon. 

Író-olvasó találkozásra is lehetőségünk adódott; 
az első táborban Lackfi Jánossal, a másodikban 
Tóth Krisztinával találkozhattak a gyerekek. 
Mindkét alkalommal közreműködött a Sajtkukac 
együttes két tagja. A versek története és a zenei 
aláfestés közel állt a gyerekekhez. 

 

Szekrényessy Balázs bábkészítővel marionett 
bábot készítettünk; ez a sok türelmet és 
aprólékos munkát igénylő többalkalmas 
foglalkozás végigkísérte a tábort, születtek 
egészen meghökkentő és megindítóan nagyszerű 
alkotások, olyanok, amilyeneket csak gyerekek 
tudnak létrehozni. A foglalkozások során 
Szekrényessy Balázs beszélt a gyerekeknek a 
bábkészítésről, a bábok különböző népeknél való 
megjelenéséről, és még sok érdekes apró 
részletről. 

 

 

 

Egy egész napos kirándulás során meglátogattuk 
Visegrádon az Apátkúti-patakot követve a 
Bertényi Miklós erdőmérnök nevéről elnevezett 
fűvészkertet. Szakvezetővel körbejártuk az 
arborétum egy részét. A nem csak a Pilisre 
jellemző növényeket bemutató arborétumban 
megcsodáltuk az Atlasz-cédrusokat, (ezek a fák 
2-3000 évig is élhetnek) a 150 éves bükköt, a 
kert legöregebb fáját a 350 évesre becsült 
kocsánytalan tölgyet, és még számtalan más 
növényt. A csodálatosan szép környezet, a 
pisztrángos tavak, az Apátkúti-patak, a 
Telgárthy-rét, az Ördögmalom étteremben 
elfogyasztott ebéd a gyerekeknek is nagy élmény 
volt. 

Esztergomban a Keresztény múzeumban 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, 
témánk a középkori irodalom, és a szentek 
attribútumai a középkori táblaképeken volt. 

Strandolás és pólófestés, társasjáték, kisvonatos 
utazás, fagyizás is szerepelt a programok közt. 
Az olvasótábor utolsó napján a gyerekek egy 
könyvet kapnak ajándékba, nyári útravalóul. 

 

 
Örömmel látjuk, hogy olvasótáborainkba 
szívesen jönnek a gyerekek. Az olvasás és az 
irodalom megszerettetése mellett az is célunk, 
hogy a természeti és a kulturális értékekre 
felhívjuk a figyelmet.  

Fotók: Steindl Nóra, Nyári Andrea és Marcali 

Marianna 

 


