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Könyves Vasárnap Tatabányán 

Kissné Anda Klára 

Soha nem volt még ekkora programkínálat a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár könyves 

vasárnapján, mint idén. Egyrészt gondosan 

ügyeltünk arra a szervezés során, hogy akit nem 

köt le egy-egy előadás, az is találjon kedvére való 

elfoglaltságot, másrészt minél tovább könyves 

környezetben szerettük volna tartani látogatóinkat 

ezen a napon. Mindennek ellenére – a városban 

zajló egyidejű programok miatt, amelyeket a 

tervezésnél még nem láttunk előre, – 

rendezvényünk sajnos nem eredményezte a várt 

érdeklődést. 

A féléves ingyenes beiratkozási akció mindössze 

168 főt vonzott be a központi könyvtárba, közel 

ötvenen használták ki az egy óra ingyenes 

számítógép- és internethasználatot. A 

Mesesarok/Mesepolc játékai, mesekönyvei és 

játszó szőnyege éppúgy kevesebb lurkónak 

nyújtott most örömet, mint ahogy a máskor oly 

népszerű arcfestés Nagyné Boldog Katalinnal. A 

cserebere polcon sem változott sokat a kínálat. 

 

A Könyves Vasárnapot a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatta. 

A napot mindenesetre jó hangulattal alapozta meg 

Jankóné Csapó Noémi, aki harmadmagával igazi 

örömzenét játszott. Csak remélni tudtuk, hogy az 

’50-es, ’60-as generáció ifjúkorát idéző dallamok 

a falakon kívülről is becsalogatják a látogatókat. 

Ha többen nem is jöttek, de odabent volt, aki dalra 

fakadt. Míg a felnőttek nehezen búcsúztak a 

dallamoktól, az olvasótér közepén már a Portéka 

Színpad készülődött a kicsik örömére. „A nagy 

magrabló” címmel egy alma és egy körte indult a 

magrabló nyomába. A paraván előtt élőszereplős, 

mögötte óriás „bábokkal” játszott előadás igazi 

öko-játékká vált a gyerekek bevonásával. Aki 

nem ijedt meg a rémisztő magrabló 

felbukkanásakor, az jól szórakozott a szüleivel. 

 

A Zsebsün zenekar. 

 Valamennyi fotót Nagy Ádám készítette. 

Még mindig a kisebbeket marasztalta, de már a 

nagyobbak is füleltek a Zsebsün zenekar 

koncertjén. A műsor most sem okozott csalódást. 

Igazi jó hangulatot teremtett. A felcsendülő 

megzenésített versek szereplői között voltak jól 

ismert állatok, és nem hiányzott az interaktivitás 

sem. Hogy mi a titka a Zsebsünnek? Nem hagyott 

kétséget, hogy a zenészek éppúgy élvezték az 

előadást és a mókát, ahogy izgő-mozgó, ugribugri 

hallgatóságuk. 
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A délelőtti programokat a Száz Völgy 

Természetvédelmi Egyesület játékos 

természetismereti játékai, feladatai és színezői 

egészítették ki. Egy másik sarokban az Agora–

Puskin Sakk Szakkör vezetője, Tóth József és 

tanítványai várták a játékosokat – akár időmérő 

játszmákra is egész kora délutánig.  

Közben érkeztek a Mensa HungarIQa Egyesület 

tagjai. Ördöglakatokkal, logikai játékokkal és 

feladványokkal várták a gyerekeket és 

marasztalták a felnőtteket nagy sikerrel. A 

délutáni fellépők előtt a megyei könyvtár 

gyermekkönyvtárosaival szöszmötölhettek az 

ügyesebbek és a vállalkozó kedvűek. Ezúttal 

olyan figurákat, állatokat vagy egyebeket 

színeztek, ragasztottak, vágtak, amelyek 

alapanyaga környezetünkben megtalálható, újra 

felhasználható volt.  

 

A Mensa HungarIQa Egyesület intelligens játékokkal 

szórakoztatta az érdeklődőket. 

Pataki Antal, a Dánió Díszhal Diszkont 

ügyvezetője közben a felelős állattartás 

mikéntjéről osztotta meg gondolatait és 

beszélgetett a gyerekekkel. Szakértőként adott 

tanácsot az akváriummal foglalkozóknak, illetve 

azoknak, akik most készülnek akváriumi halak 

tartására. A megyei könyvtár gyűjteményéből 

kiválogatott könyvek biztosították, hogy a hobbi 

akvaristák ismereteiket otthon tovább 

bővíthessék.  

Délután a Száz Völgy Természetvédelmi 

Egyesület asztalánál már Rákász Mihály várta 

játékra a gyerekeket. A magával hozott és 

birtokolt ismeretek segítettek a 

hagyománytisztelet, történelmünk és mondáink 

felelevenítésében. A helyes válaszadók 

kiérdemelték, hogy a koronát a fejükre tegyék, és 

karddal a kezükben pózoljanak. A jutalmazás 

során most is Szent László pénze ütötte a 

gyerekek markát. 

 

Rákász Mihály a Regélő Gerecse Hagyományőrző 

Egyesülettől érkezett. 

Kovács Éva Zsuzsanna boldogságórája érdekes 

színfoltja volt a Könyves Vasárnapnak. Ez a 

Magyarországon 2014 után meghonosodott 

oktatási-nevelési módszer ebben az évben jutott el 

Tatabányára. Eredményeként a gyerekek 

életszemléletét pozitív irányba sikerül 

befolyásolni. Nem hiábavaló törekvés ez ma, 

amikor az iskolai terhelés, a szülők 

stresszhelyzete, életmódja erősen kihat a 

gyerekek fejlődésére, befolyással lehet 

szemléletükre, jövőjükre. Meghívott 

drámapedagógusunk interaktív foglalkozása alatt 

ének, mese, játék segített oldani a gyerekek 

feszültségét, és jobb kedvre hangolni őket. 

Ha tetszésindex-szel értékelhetnénk a délutáni 

programokat, akkor bizonyára Sohonyai Edit 

nyerné a versenyt. Az írónő remekül érti és érzi a 

kamasz korosztály problémáit, vívódásait és nem 

retten vissza attól, hogy számukra hihetetlen 

döbbenetet kiváltva nyíltan ne beszéljen 

minderről. Konkrétan a párválasztás kérdéseiről, 

a másik nemmel szemben tanúsított viselkedési 

formákról, arról, hogy milyen gesztikuláció, 

testhelyzet mit árul el a másik félnek. A 

testbeszéd, ha helyesen használjuk, vagy tudunk 

belőle olvasni, önbizalmat adhat, segít elkerülni a 

csapdákat, segíthet a tudatos párválasztásban, 



nem utolsó sorban pedig a boldog családi életet 

alapozhatja meg. A mintákat a közönség soraiból 

választott fiatalember segítségével be is mutatta a 

jelenlévők nem kis derültségére. A 

szégyenlősséget feloldotta a kacagás, és nem volt 

olyan a nézők között, aki ne ismert volna magára 

vagy barátai, ismerősei körében valakire, ami 

még személyesebbé tette ezt az egy órányi 

élményt. 

 

Sohonyai Edit a legnépszerűbb ifjúsági írók egyike 

többször is volt már vendég Tatabányán. 

Tasnádi István író, költő, dramaturg 

meghívásával elesősorban az Időfutár címmel 

megjelent sorozat rajongóinak kívántunk 

kedvezni. A Kossuth Rádióból már ismert sikeres 

rádiójáték keletkezéséről, majd a könyvalakban 

megjelent egyes kötetekről, a sztoriötletekről, 

néhány jellegzetes szereplőről és a társszerzőkkel 

közös munkáról beszélt vendégünk. Kiderült, 

hogy a leírtak néhány elemét valós esemény, 

találmány vagy személy ihlette. Megtudtuk, hogy 

a második részből készült színjátékot még idén 

Debrecenben bemutatják, és a rajongótábor 

követelésére a hetedik részben is gondolkodnak. 

Nem ragadtunk le azonban csak ennél a műnél, 

hiszen Tasnádi István kipróbálta magát pályája 

során költőként, nemcsak gyerekeknek, hanem 

felnőtteknek szóló könyveket és 

forgatókönyveket is írt, több darabot rendezett és 

számos elismerést tudhat magáénak. Egy biztos, 

ahogy megtudtuk, nem azok közé tartozik, akiket 

íróasztal mögött ihletetten tollat ragadva kell 

elképzelnünk. Ő leginkább utazás közben 

szárnyal, mi pedig szurkolunk, hogy mielőbb 

megjelenjen, amit nekünk szán. Hogy lesz-e az 

Időfutárnak tatabányai színházi bemutatója? A 

kérdés elhangzott, reménykedjünk! 

 

Tasnádi István sokoldalú írói tevékenységet folytat. 

Végezetül vonjunk egy 

hevenyészett mérleget, 

immár a fiókkönyvtárak 

adataival együtt. Bár más 

volt az akció tartalma, de a 

tavaly beiratkozottak 

számához képest 56 %-kal kevesebben jöttek 

ezzel a céllal. A 18 év alattiak arányán ez nem 

változtatott (13 %). Sajnos a 34 program és 7 

kiegészítő esemény résztvevőinek száma a 

tavalyinak csupán a 47 %-a volt. Az viszont 

elmondható, hogy a célkorosztályt elértük, hiszen 

a közel 1400 résztvevő 53 %-a a 18 év alattiak 

közül került ki.  

Négy fiókkönyvtár 7 programot szervezett. Szinte 

mindegyik kihasználta ezt az alkalmat arra is, 

hogy a környező iskolákkal szorosabbra fűzze 

kapcsolatait. Rekordot döntött a könyvtári héten 

azoknak a cégeknek és szervezeteknek a száma, 

akiknek a figyelmét sikerült a megyei könyvtárra 

és programjaira irányítani. A fő támogatókon 

kívül, mint az NKA és az IKSZ − 27 szponzor és 

segítő szervezet vagy személy nyújtott 

valamilyen támogatást. A pályázatok, a 

vetélkedő, a nemzetiségi program széles skáláját 

nyújtotta a lehetőségeknek. A könyvtári hét 

hozadékaként elmondhatjuk, hogy sikerült olyan 

közönséget találni, olyan programokat 

megvalósítani, amelyek kaput nyitnak a jövőben 

más irányba is. Számok és adatok? Mi tudjuk, 

tesszük a dolgunkat, és köszönet jár érte!  



 

Varázsputtony 

Goldschmidt Éva 

Mikulás előtt, már 2016. 

november 30-án az ünnepre 

hangolódtunk. A Palinta 

Társulat nem először látogatott 

el hozzánk, hogy mosolyt 

csaljon a kicsik arcára. Ezúttal 

Varázsputtony című 

előadásukat láthatták, hallhatták a gyermekek és 

az őket kísérő pedagógusok. A rendezvényt 

gyermekkönyvtárunk szervezte, de a 

színházteremben valósítottuk meg. A nézőtér 

megtelt a Vaszary, a Jázmin Utcai, a Talentum, 

Fazekas Utcai és a naszályi Angyalffy Mátyás 

Általános Iskola alsó tagozatos diákjaival. 

A társulat vezetője, Veres Andrea  − vagy ahogy 

önmagát nevezi: „Palinta Andi”− és 

zenésztársainak interaktív előadása felemelő 

érzéssel töltötte el a kicsiket. Aktívan 

bekapcsolódhattak a műsorba, és ez elvarázsolta 

őket. Valamennyi gyermeket megszólították: hol 

a B betűvel kezdődő nevűek mehettek fel a 

színpadra énekelni, hol a harmadik osztályos 

tanulók, és így tovább, míg végül legalább 

egyszer mindannyian közreműködhettek a 

produkcióban. Persze a Mikulást hívogató 

dallamok sem maradhattak el, helyet kapott az 

előadásban a Hull a pelyhes fehér hó kezdetű dal, 

és a társulat tanított a közönségnek egy saját 

éneket. A műsort színesítették a bábok és a 

gyümölcsformájú hangszerek. Végezetül pedig a 

zenekar névadó dalával búcsúzott Andi és 

csapata. A Hinta-palinta című éneket jól ismerte 

kicsi és felnőtt egyaránt. A színházterembe ezen a 

délutánon beköltözött a tél egy órácskára, és 

megérkezett a Mikulás. Kívánjuk, hogy az ünnep 

napján valamennyi gyermek részesüljön hasonló 

örömben családja és társai körében! Köszönjük az 

MKE Komárom-Esztergom Megyei 

Egyesületének, hogy támogatta az esemény 

létrejöttét. 

 

Az esemény fotóit Goldschmidt Éva készítette. A negyedik fotó forrása: 
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Gyermekkönyvhét Komáromban 

Deák Anikó 

Angyalváró ünnepi gyermekkönyvhetet 

rendeztünk 2016. november 29-től december 2-ig 

a Jókai Mór Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtárában.  

A héten két adventi vetélkedő zajlott alsó 

tagozatos kisiskolásoknak. Újításként 

projektorral kivetítettük a kérdéseket. Egyes 

karácsonyi kifejezésekhez rövid történetmesélés 

társult ( pl. a szaloncukor eredete, a karácsonyfa 

állítás története, stb.) Két mozgásos feladat is 

szerepelt az összeállításban: egy szituációs játék, 

továbbá egy activity.

December 1-én zenés író-olvasó találkozót 

tartottunk Jász Attilával. Angyalfogó c 

verseskötetéből és új verseiből is olvasott a költő. 

A programon Leitgéb Máté, a Komáromi Egressy 

Béni Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára, 

valamint tanítványa, Tóth Regina kellemes 

dallamokat játszott gitáron. A délutánt kötetlen 

beszélgetés zárta. December 2-án pénteken 

Mikolasek Zsófia „Hova tűnt a Mikulás ?” c. 

interaktív meséjét élvezhettük dalokkal, versekkel 

átszőve. Minden gyereket elbűvölt, akik aktív 

szereplőként mélyen átélték a történetet. Péntek 

délután kézműves játszóházzá vált a könyvtár. A 

heti témához kapcsolódva készültek angyalok, 

szarvasok, üdvözlőkártyák és különféle dobozok 

mindenki örömére. 

 

 

Fotók: Giczi Annamária és Deák Anikó 


