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Tavaszköszöntő Ribizli bohóccal 

Erősné Suller Ildikó 

Zenés gyermekversekkel ünnepelte 

gyermekkönyvtárunk a költészet napját 2016. 

április 11-én. Tökéletes elegye volt ez a nap 

három dolognak: a színesebbnél színesebb, 

virágzó tavaszi természet, József Attila 

születésnapja és a vidám gyerekzsivaj 

hármasának. Vendégeink a Micimackó -, az 

Arany János -, a Szivárvány Óvoda, valamint a 

kömlődi Hegyháti Alajos Általános Iskola 

apróságai voltak. Mindamellett a vidám műsor 

híre jó néhány kisgyermekes anyukát és 

nagymamát is becsalogatott a könyvtárba.

 

Tormási Attila, alias Ribizli bohóc nagyszerű 

hangulatot teremtett. A gyerekek boldogan 

énekeltek, ugrabugráltak, mozogtak a dalok 

igényei szerint. Előadónk nem titkolt példaképe 

„Móka Miki”, azaz Levente Péter. Hozzá 

hasonlóan Tormási Attila is képes nagyobb 

közönség érdeklődését mindvégig fenntartani, 

együttműködésre késztetni a résztvevőket − 

nagyszerű hangulatot varázsolva ezzel bármilyen 

előadótér falai közé.  

Nem csoda hát, hogy az előadás után boldogan 

fotózkodtak óvodások és óvó nénik, anyukák és 

kisgyerekek rendkívüli bohócunkkal. 

 

A fotót Ribizli bohócról és vendégeinkről Erősné Suller Ildikó készítette. 

mailto:suller.ildiko@jamk.hu


Költészet napja a Helischer József 

Városi Könyvtárban 

Zimonyi Zsanett 

Költészet napja alkalmából április 11-én délelőtt 

Molnár Krisztina Rita, költő, író, műfordító 

látogatta meg könyvtárunkat. Általános iskolás, 

felső tagozatos diákoknak tartott rendhagyó 

irodalomórát.  

 

Molnár Krisztina Rita saját könyvével. Fotó: Steindl Nóra 

A gyerekek már e találkozást megelőzően 

megismerkedtek az írónő Maléna kertje című 

meseregényével, és e találkozás alkalmával fel is 

tették kérdéseiket a könyv szereplőivel, a regény 

keletkezésével és azzal kapcsolatban, hogy a 

regényben mik a valós elemek. Az írónő nagyon 

örült a kérdéseknek, és miután megválaszolta 

azokat, azt is elárulta, hogy a regény folytatása, 

ami igazából nem is folytatás, hanem a főszereplő 

gyerekek naplói, nemsokára meg is jelenik. De 

mivel ez a nap elsősorban a versekről szól, 

Molnár Krisztina Rita bemutatta a gyerekeknek 

az Aranysityak című kortárs gyerekirodalmi 

versantológiát, és felolvasta nekik belőle saját 

verseit, beszélt a versírás online változatairól is, 

amikor egy verslavina keletkezik és egy könyv 

lesz belőle, valamint egy felnőtteknek írt vers is 

elhangzott kíváncsiságból, és a gyerekek jól 

ráéreztek a vers hangulatára.  

 

A találkozó végén közös szövegalkotásra is sor 

került; Molnár Krisztina Rita Lesznai Anna egy 

képzőművészeti alkotását, és a hozzá kapcsolódó 

címet Morzsái az eltörött világkalácsnak idézte 

meg gondolatébresztés gyanánt; ebből és a 

költőnő kérdései segítségével foglalták írásba a 

gyerekek Lesznai Anna alkotása kapcsán 

felmerülő gondolataikat, és így e játékos 

megismerésen keresztül jutottak közelebb a lírai 

és más alkotások befogadásához. 

 

A rendezvény résztvevői. Fotó: Steindl Nóra 

http://s02.static.libri.hu/cover/3b/6/870401_5.jpg


Kalandozás a Föld körül 

Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Gyermekkönyvtára már január végén megkezdte 

a Föld napjához kapcsolódó felkészülést, hiszen 

három fordulóból álló levelezős pályázatot 

hirdetett. 

A feladatlapokat bármely korosztály kitölthette. 

Mindegyik forduló egy téma köré épült. Elsőként 

a hegyekkel ismerkedtek meg az érdeklődők, és 

fejtettek meg rejtvényt, jelöltek be afrikai 

hegyvonulatokat a vaktérképen. A továbbiakban 

a folyók és tengerek világába kalauzoltuk el a 

gyermekeket, amikor már polipot rajzoltak, és 

Kiss Ottó versének hiányzó szavait pótolták. 

Végül a városok és falvak témában sorra vették a 

világ híres látnivalóit. Utaltunk a nyár legnagyobb 

sporteseményére, az olimpiára is, valamint annak 

helyszínére.  

A pályázók többsége alsó tagozatos diák volt, 

noha azt gondoltuk előzőleg, hogy inkább a felsős 

korosztályt érdekli a téma. Hiszen ők már 

tanulnak földrajzot. A résztvevők segítségül 

hívták szüleiket, nagyszüleiket, a könyvtári  

ismeretterjesztő könyveket, valamint az internet 

adta lehetőséggel is éltek. A verseny igen 

szorosnak bizonyult, a 14 pályázóból három 

mindegyik fordulót hibátlanul teljesítette. A 

gyermekek és szüleik örömmel vettek részt a 

játékos feladatmegoldásban, mert segítségével a 

szülők felelevenítették a múltbeli ismereteiket, 

böngésztek, tájékozódtak a világtérképen, és 

mindezt a gyermekeikkel közösen tették. Ők 

bebizonyították, hogy valóban szeretik a Földet.  

A verseny díjátadó ünnepségét 2016. április 18-án 

tartottuk. Valamennyi résztvevő horgolt 

földgömböt kapott ajándékba, amelyet Dollmayer 

Bea könyvtáros készített. A kiváló kitöltőket 

pedig külön megjutalmaztuk. 

Mindhárom fordulót hibátlanul teljesítők: 

Essősy Ágota,  

Essősy Viola, 

Dosztál Dániel Gábor 

A verseny további résztvevői: 

Nádasdi Jázmin Éva, Dörnyei Zsolt, Boda Zsófia, 

Pontos Kíra, Egri Sára, Seregélyes Nóra, Tyukász 

Ibolya Luca, Ubornyák Csenge, Csonka Lilla 

Rita, Bartók Csenge Dóra, Horváth Alexandra 

 

Goldschmidt Éva ajándékot ad át. A szintén ajándékba adott horgolt földgömb Dollmayer Bea alkotása.  

Fotó: Dományi Zsuzsa 



Könyvtári tavasztündér 

Goldschmidt Éva 

Tavaszköszöntő író-olvasó találkozóra vártuk az 

alsó tagozatos gyermekeket a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár gyermekrészlegének 

szervezésében. Bosnyák Viktória ifjúsági író, 

műfordító látogatott el hozzánk 2016. április 5-én, 

hogy a diákokat megismertesse műveivel. Az 

interaktív előadásnak résztvevői és partnerei is 

voltak a diákok, akik a Kőkúti Általános Iskolából 

és annak Fazekas Utcai Tagintézményéből 

érkeztek. 

 

Bosnyák Viktória. Fotó: Goldschmidt Éva 

Az írónő vetítéssel hozta közelebb az 

érdeklődőkhöz az elhangzottakat. Egy kislány 

lelkesen felolvasta a verset, amelyet Szabó T. 

Anna kortárs költőnő írt Bosnyák Viktóriának. 

Előadónk Tündérboszorkány című könyvéhez 

kapcsolódó amatőr kisfilmet játszott be, amelyet 

Budapesten általános iskolásokkal forgattak. A 

diákok boldogan nyújtották magasba kezeiket a 

filmmel kapcsolatos kérdések 

megválaszolásához. Kiderült, hogy az iskolai 

évek adták a könyvhöz az ihletet, történetesen 

Viktória testnevelőtanáráról szól, aki ezt később 

az osztálytalálkozó alkalmával virággal köszönte 

meg neki. Majd elkészült a Tündérboszorkány 

című könyv folytatása Klott Gatya, ne fárassz! 

címmel, amelyben korábbi tanára szintén helyet 

kapott. 

A továbbiakban Viktória a Magyar 

Nyelvkincstár anyanyelvi meseregény 

sorozatának tagjait mutatta be: A sirály a király? 

című j és ly betűket gyakoroltató, valamint az 

Elek, merre keresselek? című könyvét, amely a 

tulajdonnevekkel ismerteti meg a gyermekeket. 

A jó hangulatú, vidám találkozó közös dallal, 

majd nagy tapssal zárult. Valamennyi diák és 

felnőtt az írónő által dedikált, a 

Tündérboszorkány illusztrációival díszített 

könyvjelzővel és élményekkel gazdagodott. 

 

 

A program résztvevői. Fotó: Goldschmidt Éva 


