
Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

VI. évf. 10. szám   

2016. október  

Titokmesék gyerekeknek és 

felnőtteknek − Közönségtalálkozó 

Beck Andrea írónővel 

Erősné Suller Ildikó 

2016 nyarán megkereste könyvtárunkat 

Beszedics-Környei Andrea, clauwi hordozási 

tanácsadó, az együttműködésünket kérve abban, 

hogy Tatabányára invitáljuk Beck Andreát, a 

Titoktündér-kötetek szerzőjét. A meghívás 

apropóját a Kanga Hordozóklub 3. születésnapja 

adta; azé a klubé, mely a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtár gyermekrészlegében kezdte meg 

működését, és egy évet töltött nálunk, mielőtt 

kinőve a teret, „átköltözött” a Béla király körtéri 

közösségi házba. Nagy örömmel fogadtuk az 

ötletet, hiszen Beck Andrea optimista 

beállítottságot, magabiztosságot sugárzó meséi 

rendkívül népszerűek kis és nagy olvasóink 

körében egyaránt. 

A rendezvényre 2016. október 24-én került sor a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

olvasótermében. Az írónő már az első percben 

családias hangulatúvá varázsolta az eseményt: 

nassolnivalóval kínálta a résztvevőket. A 

ropogtatás közben pedig elmesélte, a 

„Titoktündér-történetet”. 

Annak idején, amikor a pozitív gondolkodás 

hulláma elérte Magyarországot is, érdeklődni 

kezdett a dolog iránt. Mindent elolvasott, ami a 

témával kapcsolatban megjelent, és próbálta 

alkalmazni a saját életében. Természetesen, 

nagyon nehéz a feladat, mert hiába ismerjük a jó 

módszert, ha nem tudjuk minden helyzetben 

alkalmazni, a belénk ivódott évtizedes negatív 

beállítódás miatt. Sokszor gondolt arra, hogy 

mennyivel könnyebb lenne, ha már 

kisgyerekkorában erre nevelték volna… Miután a 

gyerekekhez a meséken keresztül lehet megtalálni 

a legkönnyebb utat, és mert az írás mindig az 

erőssége volt, megszületett néhány mese, az 

önbizalom növelését fejlesztő és pozitív 

gondolkodást elősegítő témában. A kezdeti 

sikertelenség után (kéziratát nem fogadták el a 

kiadók), az önállóan megjelentetett, 10 mesét 

tartalmazó kötet nagy sikert aratott. A kötet végül 

ismertté vált, és 2013-ban megjelent a mai 

formában, 14 mesével.  

 

Beck Andrea és a találkozó egyik ifjú vendége.  

Fotó: Erősné Suller Ildikó 
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A Titoktündér-sorozat első kötetének sikere 

nyomán megszülettek az újabb és újabb 

titokmesék: A Titoktündér – A Titok Klub, A 

Titoktündér – A Titok Akadémia, a  A 

Titoktündér – A Tündérek könyve, A Titoktündér 

– A Tündérek Kalendáriuma, valamint A 

Titoktündér – Családi könyv. 

A legújabb kötet megjelenése 2017 januárjában 

várható. A sorozat több tagja is jelölést kapott az 

Aranykönyv díjra. 

 

 

Szintén nagy az érdeklődés a szerző 0-6 éves 

korosztály számára írt Misu és Cili kockáskönyve 

című műve kapcsán. Ez a sorozat 3 kötetet 

számlál, jelenleg azonban egy jelent meg. 

További történetek várhatóak a 14 év fölötti 

korosztály számára, (felvilágosító témában) 

amelyek már megszülettek, a végső formába 

öntés, és a megfelelő cím megtalálása várat még 

magára. A 14 éven aluli korosztálynak szóló 

történetek megírásának gondolata is megszületett, 

erre azonban kicsivel többet kell várniuk az 

olvasóknak, mert, mint minden sikeres író, Beck 

Andrea is időhiánnyal küzd. 

Az olvasók, szülők, pedagógusok feltett kérdései 

nyomán oldott hangulatú beszélgetés alakult ki, 

melynek során sok, a gyermekneveléssel 

kapcsolatos probléma felmerült, és a résztvevők 

megosztották egymás között tapasztalataikat, 

mintegy egymásnak segítve eligazodni a 

gyermeki lélek rejtelmeinek egy-egy 

szegmensében. 

Utazások  a „Múzeum, művészet, 

muzsika” világában 

Erősné Suller Ildikó 

2016. október 24-én immár második alkalommal 

gyűlt össze az alsó tagozatos általános 

iskolásokból álló közönség, a Nemzeti Kulturális 

Alap által támogatott Múzeum, művészet, 

muzsika című programsorozat okán 

intézményünk olvasótermében. 

Közvetlenül a zene világnapja utáni időszakban 

egy olyan programsorozattal szerettünk volna 

olvasó közönségünk elé állni, amely a 

művészeteket állítja középpontba. A Tatabányai 

Múzeum és az Erkel Ferenc zeneiskola 

képviselőivel együttműködve, többféle oldalról 

megközelítve szeretnénk a gyermekek számára 

érthetővé tenni, testközelbe hozni a témát. 

Célunk, hogy az egyes előadók, ki-ki a saját 

szellemi „eszköztárát” bevetve, elindítsák 

vendégeinket egy úton, ami által a művészetek 

iránt érdeklődő, műértő közönséggé válhatnak 

felnőtt életükre. A központi témán belül olyan 

területeket érintünk, amelyek érdeklődésre 

tartanak számot kis olvasóink körében. 

 

Kisné Cseh Julianna. Fotók: Erősné Suller Ildikó 

Cseh Julianna régész a művészetek kezdeteivel 

indította el a folyamatot. A barlangrajzokon 

keresztül mutatta be az őskori ember 

gondolkodásmódját, mindennapjait, a létezéshez 

elengedhetetlenül szükséges szerszámok és 

hiedelmek szerepét. Kamaracsoportunk (Weiszné 

Romhányi Krisztina (brácsa), Weisz Péter 

(gordonka) Pereszlényiné Kovács Judit (fuvola), 



Laskay Zsoltné (hegedű) és Laskay Péter (dob) 

gondoskodott a zene kezdeteinek 

interpretálásáról. A korabeli „hangszerek” 

születésén, (amik sokkal inkább 

ritmushangszerek voltak még), valamint a 

klasszikus zene kezdetein kapcsolódva az 

előadáshoz. 

Kovács Éva múzeumpedagógus az Állatok a 

művészetekben címet viselő drámapedagógiai 

foglalkozással várta a résztvevőket. A 

kiindulópontot Bruegel: Az állatok elhagyják Noé 

bárkáját című festménye adta, kapcsolódási 

pontokat alkotva Saint-Saëns: Az állatok 

farsangja című zeneművével. A hangszerelésnek 

megfelelően művészeink ezúttal Weiszné 

Romhányi Krisztina, Weisz Péter, Laskay Zsoltné, 

Laskay Zsolt, (klarinét) és Somorjai Ildikó 

(zongora) voltak.

 

Kovács Éva múzeumpedagógus a zenekar tagjaival.  

2016 november 14-én, és 21-én Tóth Enikő 

művészettörténész a Különös lények a 

művészetben témakört, Bartók Gertrúd történész 

pedig a Hadviselés a művészetekben témáját 

járják majd körül, izgalmas feladatot adva a zenei 

kíséret tagjainak. 

 

Hűvösvölgyi suli – melegen ajánlva 

Goldschmidt Éva 

A felső tagozatos gyermekek körében igen 

népszerű a Hűvösvölgyi Suli című könyvsorozat, 

amelyet óhatatlanul is összefüggésbe hozunk a 

Szent Johanna Gimi című hasonló 

regényciklussal. Erre a kapcsolódási pontra, 

valamint sok más érdekességre kaptunk 

magyarázatot 2016. október 19-én Maros Edittől, 

a Hűvösvölgyi Suli szerzőjétől.  

Az írónő örömmel tett eleget a meghívásnak. A 

találkozóra érkező diákok között voltak, akik még 

nem találkoztak az ő regényfolyamával, és ez az 

alkalom kiváló lehetőséget adott arra, hogy 

megismerkedjenek vele. Maros Edit, aki immár 

két kisgyermek édesanyja, korábban egy 

budapesti könyvkiadóban dolgozott 

korrektorként. A kiadóvezető − látva a Szent 

Johanna Gimi sikerét − szeretett volna egy 

hasonlóan izgalmas, fordulatos regénysorozatot, 

amely a kamaszoknak szól. Felkérte Maros Editet 

egy ilyen regény megírására.  

 

Maros Editről Goldschmidt Éva készítette a fotót. 



A főhősök ikerlányok, akiknek iskolai évei olyan 

történetekben bővelkednek, amelyek a mai 

kamaszokkal is bárhol, bármikor előfordulhatnak, 

tehát életszerűek. Az első kötet mindössze két 

hónap alatt készült el, majd sorra jött a többi, míg 

végül megjelent a hetedik, az egészet lezáró kötet. 

A regény könnyen olvasható. A hagyományos 

párbeszédeken kívül a gyermekek Facebookon 

vagy e-mailben történő „beszélgetéseit” chat 

formában írta meg: hangulatjeleket, 

piktogramokat elhelyezve a szövegben, hogy 

ezzel is felidézze a fiatalok körében használatos 

modern nyelvi és képi világot. 

Maros Edit nemcsak a könyv keletkezési 

körülményeinek bemutatásával, és a regényciklus 

felépítésének ismertetésével próbált kedvet 

csinálni a könyv kézbe vételéhez. Egy izgalmas 

fejezetet felolvasott a jelenlévőknek. A találkozó 

végén a boldog könyvtulajdonosok dedikáltatták 

a saját példányaikat, és mi is a 

gyermekkönyvtárban találhatókat. Így azok a 

gyermekek, akik a jövőben kikölcsönzik a 

részeket, immár Maros Edit kedves, az 

olvasóknak szóló ajánlását is megtalálják benne. 

Állati népmesék 

Goldschmidt Éva 

A fenti címmel rendezte meg hagyományos 

népmesemondó versenyét a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár 2016. szeptember 28-án. A 

versenyre alsó tagozatos diákok jelentkeztek a 

Vaszary János Általános Iskolából, annak Jázmin 

Utcai Tagintézményéből, és a Talentum Általános 

Iskolából. 

A tájékoztatót követően Guhn Flóra óvodás 

kislány vezette fel a rendezvényt meséjével. Flóra 

már harmadik alkalommal szerepelt a 

népmesemondó versenyeinken. Hamarosan, 

amint iskolás lesz, ő is versenybe szállhat.  

Az 1-2. osztályosok és a 3-4. is külön mérettettek 

meg. A jutalmakat szintén két kategóriában 

osztottuk. A kisebbeknél a zsűritagok Babai 

Anita, a Bartók Béla Óvoda óvodapedagógusa, és 

Cserhalmi Mariann Életfa-tanácsadó, tréner 

voltak. A nagyobbaknál Kárpáti Csabáné 

Gyöngyi, a Vaszary Általános Iskola pedagógusa, 

és Savanyú Kata, a Tatai Városkapu Zrt. 

munkatársa értékelte a gyermekek 

mesemondását.  

A versenyzők izgatottan várták, hogy ki-ki 

hányadikként kerül sorra, hiszen számhúzással 

döntöttük el a sorrendet. A megmérettetésre 

állatos népmesékkel nevezhettek. Ennek 

megfelelően hallottuk a medve és a macska 

történetét, valamint a kis bolha meséjét. Benedek 

Elek írótól is több mű elhangzott, aminek azért is 

különösen örültünk, mert a verseny a Magyar 

Népmese Napjához, azaz Benedek Elek 

születésnapjához kapcsolódott. 

Amíg a zsűri tanácskozott, a gyermekek 

Kerekesné Fuli Anikó könyvtáros vezetésével 

népmese activityt játszottak, és tették ezt nagy 

örömmel, lelkesedéssel. Közben pedig a 

kihelyezett pogácsából, innivalóból 

fogyasztottak. 

 

Fotó: Kerekesné Fuli Anikó 

Az eredményhirdetéskor a gyermekek ugyanúgy 

izgultak, mint a sorszámhúzáskor. A zsűrinek 

valamennyi gyermekhez volt néhány jó szava, 

buzdító, kitartásra ösztönző gondolata. 

Emléklapban minden induló részesült, és 

hatalmas tapssal jutalmaztak minden egyes 

versenyzőt. Örömmel hallgattuk az 

érzelemgazdag, nyílt tekintettel, kifejezően 

előadott meséket. Szerencsére az előadást egy 

kisbaba sírása sem zavarta meg. Az éppen mesélő 

nagylány lágy, selymes hangján folytatta a mesét, 

és mire az végére ért, a baba elaludt. 



DÍJAZOTTAK: 

1-2. osztály: 

1. Németh Johanna (2. osztály, Talentum Ált. 

Iskola) 

2. Varga Alina (2. oszt., Vaszary Ált. Isk. Jázmin 

Utcai Tagintézmény) 

3. Pontos Blanka (2. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagintézmény) 

 
Különdíj: Iványi Hanna (2. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagintézmény) 

3-4. osztály: 

1. Rábai Dorka (4. oszt., Vaszary Ált. Isk. Jázmin 

Utcai Tagintézmény) 

2. Dittmann Péter (4. oszt., Vaszary Ált. Iskola) 

3. Tóth Réka (4. oszt., Vaszary Ált. Isk. Jázmin 

Utcai Tagintézmény) 

 

Különdíj: Lukács Péter (3. oszt., Talentum Ált. 

Iskola) 

RiOlimpia 

Goldschmidt Éva 

Az idei nyár nagy eseménye a Rio de Janeiro-ban 

megrendezett olimpia volt. A Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár gyermek részlegének nyári 

rajzpályázata is ehhez kapcsolódott. Már 

júniusban meghirdettük, hogy a gyermekek 

kreatív, alkotói szemmel (is) figyeljék az 

ötkarikás játékokat. 

A pályázatra szép számmal érkeztek munkák, a 

zsűrinek nem volt könnyű dolga az elbírálásnál. 

Az alkotók többsége a vízi sportokat örökítette 

meg, azon kívül pedig a lovaglás, és a vívás volt 

még népszerű. A díjazott rajzok között akadt, aki 

Hosszú Katinkát rajzolta le, amint éppen úszik, és 

láthatjuk őt a dobogó legtetején állva is. Küldtek 

be díjugratást ábrázoló pályamunkát, és olyan is 

akadt, amely Szász Emese egyik tustalálatát 

örökítette meg.  

Kerekes Péter különleges technikával készítette 

munkáját: színes kis papírgalacsinokat 

ragasztgatott szorosan egymás mellé, és így 

rajzolódott ki a kép. Azt a momentumot ragadta 

meg, amikor az úszónő gyorsúszásban 

jeleskedett. 

Az eredményhirdetést és jutalmazást 2016. 

október 6-án tartottuk a folyosó galérián. 

Valamennyi gyermek könyvjutalomban részesült, 

emellett az Országos Könyvtári Napok logójával 

ellátott ajándéktárgyakból is ajándékoztunk 

nekik. A program a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósulhatott meg. 

 

Kiállítás a beküldött pályamunkákból.  

Fotó: Dollmayer Bea 

EREDMÉNY: 

1-2. osztály: 

I. Takács Stefi (2. oszt., Angyalffy Ált. Isk – 

Naszály) 

II. Lakatos Nikolett (2. oszt., Csokonai Ált. Isk. – 

Dunaalmás) 

III. Varga Alina (2. oszt., Vaszary Ált. Isk. Jázmin 

Utcai Tagint.) 

 

Különdíj: Petrovicz Kitti (2. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagint.) 

  

3-4. osztály: 

I. Kelemen Adél (3. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagint.) 

II. Madarász Petra (4. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagint.) 

III. Valla-Sarok Agathe (3. oszt. Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagint.) 

 

Különdíj: Kelemen Enikő (3. oszt., Vaszary Ált. Isk. 

Jázmin Utcai Tagint.) 

  

5-6. osztály: 

 
I. Kerekes Péter (6. oszt., KEMÖ Ált. Isk.) 



 

Őszi rendezvények a 

gyermekkönyvtárban 

Zimonyi Zsanett 

Szeptember 30-án a népmese napja alkalmából a 

Csillangó Meseműhely tagjai voltak vendégeink. 

Kulcsár-Elek Csilla (mesemondó), Kéner 

Orsolya (ének, ütőgardon, brácsa), Tóth 

Zsuzsanna (citera, furulya) és Kurucz Betti 

(hegedű) adta elő a Papucsszaggató 

királykisasszonyok című népmesét a 

könyvtárunkba látogató gyerekeknek. Nagyon 

szép, tartalmas előadás volt, amelyen a gyerekek 

maguk is aktív részeseivé váltak a mesének. A 

mesét kísérő népi hangszereken előadott 

dallamok és az elhangzott népdalok nagyon 

bensőségessé tették az előadást. Mindnyájan 

éreztük az előadóknak köszönhetően, hogy 

milyen tiszta néphagyomány részesei lehetünk. 

 

A Csillangó Meseműhely előadása. A fotókat Steindl 

Nóra készítette 

 

Október 4-én Horváth Zoltán, aki az Esztergomi 

Környezetkultúra Egyesület elnöke − és 

könyvtárunk rendszeres látogatója is egyben − 

Mesés zöld könyvtár címmel óvodás 

csoportoknak tartott játékos foglalkozást, 

amelyek az egészséges életmód és a 

környezetvédelem témaköréhez kapcsolódtak. A 

gyerekek nagyon jól érezték magukat, Horváth 

Zoltán mindenféle korosztályt bele tud vonni a 

játék bűvkörébe. 

 

Mesés zöld könyvtár Horváth Zoltánnal.  

Október 5-én Főzy István, a Magyar 

Természettudományi Múzeum főmúzeológusa 

iskolás gyerekeknek tartott előadást 

Paleontológia gyermekszemmel címmel, 

vetítéssel kísérve. Látványos őskori maradványok 

is testközelbe kerültek az előadás során. A 

gyerekek megnézhették, megfoghatták egy 

mamut állkapcsát, egy jégkorszaki medvének a 

koponyáját, valamint ammoniteszeket és más 

fosszíliákat is. Sőt, még ajándékot is kaptak! 

Nummuliteszeket, amit a népnyelv Szent László 

pénzének hív. E látványos és tartalmas előadással 

a diákok visszatekinthettek 4,6 milliárd éves 

bolygónk történetének messzeségébe.  

 

Paleontológia gyermekeknek - Főzy István vezetésével 



Október 9-én, könyves vasárnapon a Szotyola 

zenekar három tagja érkezett hozzánk: Zárda 

Norbert gitáros, énekes; Majoros Klári énekes és 

Kozma Ádám, aki hegedűn játszott. A zenekar 

megzenésített gyermekversekkel varázsolt vidám 

hangulatot a könyvtárba.  

Vendégünk volt még Fehér Csaba is, akinek 

egyik hobbija a versírás. Bemutattuk a 

Napraforgó című verseskötetet, melynek ő az 

egyik szerzője. A Szotyola zenekar dalai is 

nagyrész ebből a kötetből kerültek 

megzenésítésre. Fehér Csaba által felolvasott 

versek és a zenekar dalai nagyon jól kiegészítették

 egymást, kedves, szívmelengető délutánt 

köszönhetünk nekik.  

 

A Szotyola együttes 

 

Sakkozz egy mesterrel! − 
Szimultán sakkverseny az OKSZÍK-
ban 

 
Szlezákné Molnár Katalin 

Az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatán sor került a „Sakkozz egy 

mesterrel!” elnevezésű szimultán sakkverseny is. 

A megmérettetést 2016-ban a hetedik alkalommal 

szervezte meg az Oroszlányi Közösségi Színtér és 

Könyvtár valamint az Oroszlányi Sakk Szakkör. 

A versenyre a sport iránt érdeklődő 18 év alatti 

gyerekeket, fiatalokat várták a házigazdák. 

 

A már hagyományos versenyre négy 

korcsoportban jelentkezhettek az érdeklődők. A 

kihívásnak eleget téve, László Imre mesterjelölt 

játékos, a Tatai Géniusz Sakkegyesület vezetője, 

a Komárom-Esztergom Megyei Szakkszövetség 

elnöke volt a gyerekek ellenfele. Sokakat 

ismerősként köszöntött, majd a sportágban történt 

érdekességeket is ismertetve oldotta a 

versenyzőkben lévő feszültséget. Rövid 

szabályismertetés után elkezdődött a verseny. 

 

A fotókat Folytek Zsolt készítette 

Tizennégy versenyző várta a mester következő 

lépését. A kezdetben érezhető izgatottságot a 

feszült gondolkodás követte - a válaszlépések és 

az ellenfél terveinek kifürkészése. Közel két óra 

alatt minden versenyző legyőzetett és az utolsó 

percekben együtt szurkoltak kicsik és nagyok a 

még helytállónak. 



A mester döntése alapján három korcsoportban 

három-három díjat osztottak ki. A legjobbak 

oklevelet, érmet, ajándékcsomagot nyertek, a 

többi résztvevő pedig oklevéllel és 

ajándékcsomaggal gazdagodva térhetett haza.  

A sakk szakkör tagjai továbbra is pénteken 

délután fél öttől találkoznak a 

gyermekkönyvtárban, ide várnak minden 

érdeklődőt! 

 

Genedics Kamilla, az egyik boldog második helyezett

A VERSENY DÍJAZOTTJAI: 

 

7 – 9 éves korcsoport:  

1. Virág Dániel 

2.  Emődi Zoé 

3. Bárdos Réka. 

10 – 11 éves korcsoport: 

1. Sütő Patrícia 

2. Genedics Kamilla 

3. Molnár Alex  

12 – 14 éves korcsoport: 

1. Molnár Gergő Máté 

2. Csizi Martin 

3. Tóth Anna 

 

 

A sakkszimultán résztvevői, középen László Imre mesterjelölt sakkjátékossal 


