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Öko-hét a gyermekkönyvtárban 

Erősné Suller Ildikó 

Az idei tavasz a környezettudatosság jegyében 

zajlott a József Attila Megyei Könyvtár 

gyermekkönyvtárában. Igaz ugyan, hogy maga a 

rendezvénysorozat egy hetet foglalt magában, ám 

a felkészülés ennél jóval több időt igényelt. 

Kolléganőnk, Szerencsi Edina egy nagyszerű 

társasjáték ötletével állt elő – a Glóbi kalandjai 

című könyv főszereplőjéről elnevezve – Mentsük 

meg Glóbit! címmel. A kivitelezésben Török 

Csaba, és Zantleitnerné Szebenyi Zsuzsanna 

segítettek, a feladatokat Edina állította össze, 

többféle korosztályra kidolgozva. A „tábla” 

darabjait újrahasznosított papírra nyomtattuk, a 

bábuk műanyag flakonok felhasználásával 

készültek. A hitelesség érdekében megvásároltuk 

a Glóbi plüss-figurát is, ez is fontos szerepet 

kapott a foglalkozás menetében. 

 

A cél: északról eljutni a Déli-sarkig, miközben különböző 

feladatokkal pontokat lehetett szerezni. Az elsőként 

beérő csapat mentette meg Földanyát.  

Fotó: Nagy Ádám 

Ezek a foglalkozások alkották az Öko-hét 

gerincét. Délelőtt és a délutáni órákban is érkeztek 

csoportok keddtől péntekig. Az idei téma a Föld 

volt. A társasjáték alapja is a hatalmas, gyönyörű, 

színes glóbuszt jeleníti meg. Földrészről 

földrészre lépegetve szedték csokorba a játékosok 

az adott kontinenssel kapcsolatos érdekességeket. 

Tatabányán több iskola is elnyerte már az öko-

iskola címet, így programunk nagy népszerűségre 

számíthatott. Nem is csalódtunk, a pedagógusok 

szívesen hozták csoportjaikat, osztályaikat az 

Öko-hét foglalkozásaira. Egyúttal jó hírünket is 

keltették, és egy nyári táborban való szereplésre is 

felkérték Glóbit, valamint Edinát. 

 

Mit lehet komposztálni a ház körül előforduló 

hulladékok közül? Fotó: Nagy Ádám 

A foglalkozások végén minden résztvevő egy 

családi öko-totót vihetett haza. Megoldása a 

vasárnapi gyereknapon játszott fontos szerepet. A 

helyesen kitöltött feladatlapokért fagyi jegy és 

könyvjelző járt, továbbá néhány albumot és 

mesekönyvet is kisorsoltunk a résztvevő családok 

között. A kvíz kitöltéséhez az olvasók 

rendelkezésére álltak segédanyagaink is a hét 

folyamán. 
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A program tetőpontja a vasárnapi öko-gyereknap, 

azaz a „nagy családi „dzsembori” volt – ahogyan 

én neveztem. Nyitáskor már nagy volt a sürgés-

forgás, érkezett az aprónép szülőkkel, 

nagyszülőkkel, s gyűltek a helyesen kitöltött 

feladatlapok. A felnőtteknek − mint minden 

évben − ezúttal is kedvezményes beiratkozási 

lehetőséget kínáltunk. Koltay Eszter és kollégája 

a Lim-lom mesékkel várta vendégeinket, majd 

öko-játékok sokaságát bocsájtotta 

rendelkezésükre. Az alkotó kedvűek a 

szöszmötölő asztaloknál bütykölhették 

remekeiket – természetesen ezen alapanyagokat is 

az újrahasznosítás jegyében válogattuk: használt 

CD lemez, kupak, Kinder tojás belseje, WC papír 

gurigája szerepelt a kínálatban. Teknősbéka, 

katicabogár, minion készülhetett belőlük. A 

kisebbek a Föld játékos figuráját színezték. Hogy 

mennyire voltak érdekesek a programjaink? Mi 

sem bizonyítja jobban, minthogy az egész 

könyvtár egy szorgos lakosokkal teli nyüzsgő 

hangyabolyra hasonlított, ahol mindenki 

elmélyülten végzi a dolgát, és ahol mindenki 

csinál valamit.  A nap betetőzéseként Ocskai 

Gabriella és a Ráhangoló zenekar „A kis herceg” 

című zeneművet adta elő zeneszerető 

közönségünk nagy-nagy örömére. 

 

S. Halász Károly zeneszerző vezényelte saját művét. 

Fotó: Nagy Ádám 

Megtiszteltetésnek éreztük, hogy a MTV1 

csatorna élőben közvetített bennünket egy pár 

perces riport erejéig a Délelőtt című műsorában. 

 

Alternatív irodalomóra Vörös 
Istvánnal 

Zimonyi Zsanett 

Május 23-án délelőtt 10 órától a Helischer József 

Városi Könyvtárban Vörös István tartott 

alternatív irodalomórát a Dobó Katalin 

Gimnázium tanulóinak. 

Vörös István nemcsak József-Attila díjas költő, 

prózaíró és drámaíró, hanem mindezt tanítja is. 

Arra buzdította a diákokat, hogy olvassanak 

valódi irodalmat, (és ne nyissanak fel olyan 

dobozokat, melyekben nincsen semmi). Bíztatta 

őket, hogy írjanak is, mert ezáltal mindig feltárul 

önmagukban valami rejtett dolog, ami az írás által 

válhat láthatóvá. 

Játékos feladattal is készült Vörös István. 

Felolvasott az Apám kakasa című 

verseskötetből, amely klasszikus magyar 

gyerekverseket és azok átiratait, változatait 

tartalmazza. Ennek egyik szerzője ő maga. A 

diákoknak kellett kitalálnia, hogy mi az eredeti 

vers, amelyből az átirat készült. 

 

Vörös István. Fotó: Steindl Nóra 

Majd egy érdekes írásgyakorlat következett. Egy 

költői képet kellett fogalmazni Lautréamont gróf 

meghökkentő hasonlatának mintájára: „szép, mint 

a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a 



boncasztalon.” Meglepő, és izgalmas költői 

képek születtek. 

 

Egy másik feladat a haikuhoz, a japán költészet 

egyik jellegzetes versformájához kötődött, 

amelyben óriási mértékű tartalom található 

tömörítve. A diákoknak az volt a feladatuk, hogy 

válasszanak ki egy számukra kedves regényt, és 

gondolkodjanak el erről a regényről úgy, mintha 

filmet forgatnának belőle. Egy külső jelenetet 

képzeljenek el, és próbáljanak arról a képről egy 

haikut írni. Ez a feladat már jóval nehezebb volt, 

figyelni kellett a szótagok számára, és arra is, 

hogy legyen benne egy természeti kép, továbbá 

gondolati összegzés is. Ezt az idő rövidsége miatt 

teljesen nem mindenkinek sikerült kidolgoznia, 

de a gyerekek nagyon élvezték az órát. Rengeteg 

eredeti ötletük volt, és Vörös István által újabb 

motivációt kaptak ahhoz, hogy olvassanak 

igényes irodalmat, és alkossanak a saját maguk 

örömére, és szórakoztatására. 

 

Fotó: Steindl Nóra

 

Fergeteges találkozó a könyvtárban 

Dományi Zsuzsanna 

2016 tavaszán meseíró pályázatot írt ki a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár Tata és környéke 

gyerekei körében. Az apropót az adta, hogy 

nyolcvan éve született Lázár Ervin meseíró. A 

vállalkozó kedvűeknek annyi volt a feladata, hogy 

az ő mesealakjai közül válasszanak ki egyet vagy 

többet, és írjanak róla saját mesét.  

A gyermekkönyvtár olvasói keresgélni kezdtek a 

nagy meseíró könyvei között, hogy kiválasszák 

saját történetük hőseit. Így keltek életre újra a 

Négyszögletű kerekerdő lakói, a Szegény Dzsoni 

és Árnikából ismert tizenkét nagyon testvér, 

Ipiapacs, Rézbányai Győző, valamint Kriszti 

királykisasszony, és még számos Lázár Ervin-i 

mesefigura. 

 

Fotók: Szilágyi Lenke. Forrás: www.literatura.hu  
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A pályázat különlegességét az adta, hogy a 

beérkezett meséket Varró Dániel értékelte, 

ugyanis író–olvasó találkozóra invitáltuk az 

ismert költőt és műfordítót. Így adta magát a 

lehetőség, hogy már a személyes találkozó előtt 

megismerkedjen közönsége írói tehetségével.  

Május 4-én végre eljött a nap, hogy megtudjuk, 

kik a győztesek. Varró Dani gratulációjával 

egybekötve megkapják megérdemelt oklevelüket, 

csokoládéjukat és egyedi kulcstartójukat, 

amelyről a gyermekkönyvtár logójának vidám 

napocskája mosolygott a lurkókra.  

Természetesen könyvjutalomban is részesültek a 

nyertes pályázók, amit Varró Dani még kortárs 

szerzők gyermekkönyveivel tetézett meg.   

 

Varró Dániel. Fotó: Goldschmidt Éva 

Az író-olvasó találkozó színes volt és hangos, 

mivel a több mint hetven gyerek kórusban 

szavalta Varró Dani mondókáit és verseit a Túl a 

Maszat-hegyen, a Kerge ABC, és a Nem, nem, 

hanem című könyveiből. Harsány nevetéssel, 

frappáns rímekkel telt meg a terem másfél órára, 

melyet nyüzsgő dedikálás, könyvvásárlás zárt. 

A költő saját bevallása szerint érezte, hogy 

szívébe zárta őt a közönség, és ez az érzés 

kölcsönösre sikeredett. Reméljük, egyszer a 

felnőtt könyvtárban is üdvözölhetjük ezt a méltán 

népszerű, több műfajban alkotó színes 

egyéniséget, hogy költővé válásáról, színházi 

sikereiről és műfordításairól meséljen nekünk, 

olvasóknak. 

 

Az író-olvasó találkozó gyermekközönsége.  

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

Nyertesek:  
 

I. díj: Báti Lea Klára, Színes Iskola, Tata 

II. díj Novák Olivér, Színes Iskola, Tata 

III. díj: Kozicz Júlia Anna, Színes Iskola, 

Tata 
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 Lakatos Nikolett, Csokonai Vitéz Mihály 

 Általános Iskola, Dunaalmás 

 

 Dományi Levente, Íriszkert Általános 

Iskola, Szomód 

 

 Kiss Klára Eszter, Kőkúti Általános Iskola 

Fazekas Utcai Tagintézménye, Tata 


