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Környezetvédelmi Világnap a 
komáromi könyvtár gyermek-
részlegében 

Nász János 

1972-ben az ENSZ környezetvédelmi 

Konferenciáján, Stockholmban határozták el, 

hogy minden év június 5-ét jelölik ki világszerte 

a Környezetvédelmi Világnapnak, amely egyben 

e rendezvénynyitó dátuma is volt egyben. Az 

„Ember és a bioszféra” konferenciának az volt a 

vezérgondolata, hogy kölcsönös 

figyelemfelkeltésre és cselekvésre ösztönözze a 

szervezet tagállamait, mégpedig a bolygó 

környezeti állapotának megóvása céljából. Az 

idei év mottója: Én a természettel vagyok! volt. 

A legfontosabb gondolatok, amiket e napon 

szükséges megosztani a földlakókkal a 

következők: a környezetszennyezés megállítása, 

a szemét- és hulladékcsökkentés, az 

energiatakarékosság, a megújuló energiák 

fontossága a természeti kincseink ésszerű 

felhasználása. 

 

Nász Jánosról ifj. Gyüszi László készítette a fotót 

Éppen ebből az alkalomból kereste meg a József 

Attila Megyei és Városi Könyvtárat Komárom 

Város Önkormányzata, ismerve intézményünk 

szerteágazó könyvtári ökoprogramját, hogy 

felkérjenek mint ökológiai tájékoztatót egy 

rendezvény megtartására a város 

gyermekrészlegében.  

 

Török Zoltán filmje: Vad Magyarország – A vizek 

birodalma. A kép és videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZuIUAj3mBU 

Június 9-én 30 kisiskolás és tanáraik 

részvételével közösen megtekintettük a Vad 

Magyarország  A vizek birodalma című 

filmet, majd játékos formában feldolgoztuk a 

látottakat. A film legfontosabb hazai tájaink 

változásait mutatta be az állat- és növényvilágon 

keresztül, az évszakok változásában.  Nyelvi 

játékokon, fejtörőkön keresztül hívtuk fel a 

figyelmet hazánk természeti értékeire és 

környezetünk megóvására. A filmen keresztül a 

kisiskolások számos élménnyel gazdagodhattak.  

A találkozás fontosságát emelte az is, hogy a 

megyei könyvtár igazgatóhelyettese, ifj. Gyüszi 

Lászó nemcsak megtekintette, de aktívan 

segítette is a program létrejöttét, megvalósítását.
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Olvasótábor, 2017. 

Zimonyi Zsanett 

Idei olvasótáborunkon  amely június 26-30-ig 

tartott  18 gyerek vett részt. A programok 

reggel 8 órától délután 4 óráig tartottak. Az idei 

tábornak a Könyvtörténeti kalandozások címet 

adtuk. 

A tábor első délelőtti programja bevezette az idei 

témát; Tölgyessy Zsuzsanna drámapedagógus, 

tanárnő vezetésével a gyerekek egy vetítéssel 

egybekötött írás- és könyvtártörténeti kiselőadást 

hallgattak meg, majd csoportokban játékos 

feldolgozásra kerültek a látottak. A gyerekeknek 

titkosírást kellett szerkeszteniük, papírból 

könyves formát 

hajtogatniuk, és 

a feladatlapon 

szereplő 

kérdésekre is 

válaszolniuk 

kellett. Délután 

merített 

papíron 

folytattuk a 

munkát.  

A papírokból 

könyvecskét 

hajtogattunk, 

majd 

iniciálékat 

rajzoltunk és 

festettünk, 

miközben egy 

kitalált krónikán is gondolkodtak a gyerekek. 

Ennek végeredménye ugyancsak belekerült a 

könyvecskébe. 

Kedden délelőtt ellátogattunk a Bibliothecába, 

ahol Horváth Mária könyvtáros megmutatta 

nekünk a könyvtárat; a kódexeket és az 

ősnyomtatványokat, továbbá a Fugger-

gyűjtemény egyes darabjait, valamint Majer 

István különgyűjteményt is. Ezután a Balassa 

Bálint Múzeumban néztük meg könyvtárunk 

alapítójának, Helischer Józsefnek az 1844-ben 

városra hagyott gyűjteményét. Ebben több 

értékes kézirat, térkép, és néhány ősnyomtatvány 

is található. 

Délután író-olvasó találkozóra került sor. 

Vendégünk Szegedi Katalin illusztrátor volt, aki 

nagy örömünkre számos művét elhozta nekünk 

bemutatni. Egy ún. ládaszínház segítségével 

elmesélte nekünk saját meséjét: Lenka és Palkó 

történetét. A mesék kapcsán közös alkotásra is 

sor került. Végezetül egy jót beszélgettünk 

Szegedi Katalinnal. 

Szerdán 

egész napos 

kirándulásra 

mentünk 

Visegrádra a 

Mogyoró-

hegyre, ahol 

vízbiológiai 

terepgyakorla

ton vettünk 

részt. A 

gyerekek 

nagy örömére 

egy kis erdei 

tóban, háló 

segítségével 

kis vízi 

állatokat 

halászhat-

tunk, amelyeket egy lavórban gyűjtöttük össze, 

majd vezetőnk, Kozsa Csaba segítségével 

közelebbről is megismerhettük őket. 

Csütörtökön délelőtt folytattuk a hétfő délután 

elkezdett munkát, délután pedig az 

elmaradhatatlan városfelfedező túrára mentek a 

gyerekek. 3-4 fős csoportokban haladtak 

A fotókat Steindl Nóra készítette 



önállóan egy térképpel és egy feladatlappal 

felszerelkezve. A megadott útvonalat végigjárva 

kellett megtalálniuk a kérdéses információkat.  

Pénteken délelőtt Szabó Sándor fafaragó 

szakmájáról, a faművességről beszélt a 

gyerekeknek. A csodaszép faragásokat 

testközelből is megnézhettük, és a gyerekek 

maguk is kipróbálhatták a famunkát. Ez bizony 

nem könnyű, és nagy elővigyázatosságot 

követelő foglalatosság!  

Kötszerek is előkerültek, de talán erre a 

tapasztalatra is szükség volt. Délután strandolni 

mentünk a Szent István fürdőbe. 

Régi hagyományunkhoz híven, a tábor végén 

minden gyereket egy-egy magyar szerző 

könyvével ajándékoztunk meg (idén Wass 

Albert, Kiss Attila könyveivel), hogy a nyári 

szünetben se maradjanak olvasmány nélkül a 

gyerekek. 

 

Kiránduljunk az óceán mélyére! 

Dományi Zsuzsanna 

A fenti címmel hirdetett játékot a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 

2017 májusában, amelyen nem csak 

könyvtártagok vehettek részt.  

A feladványban a lurkók tárgyi tudására épp 

annyira voltunk kíváncsiak, mint 

rajztehetségükre. Ennek eredményeképpen az 

utolsó feladatban színpompás csikóhalat 

pingáltak a papírlapra. A vizes tudásbajnokságot 

languszta rákkal, tengeri szivaccsal és 

bohóchallal kapcsolatos kérdések színesítették.  

 

Bali Fédra, az első helyezett versenyző Dományi 

Zsuzsanna könyvtárossal. Fotó: Goldschmidt Éva 

A kis olvasók nagy ügybuzgalommal forgatták 

azokat a könyvtári könyveket, melyek az 

óceánok faunájával foglalkoznak. A 

nyereményjátékban közel negyvenen vettek 

részt.  

A három legtöbb pontot elérő pályázót értékes, 

az óceánok világával kapcsolatos könyvekkel 

jutalmaztuk június 8-án, az Óceánok 

Világnapján. Gratulálunk nekik! 

A nyertesek:  

 Bali Fédra (Talentum Általános Iskola 1. 

osztály) 

 Dörnyei Zsolt (Fazekas Általános Iskola 

4. osztály) 

 Szanda Zsófia (Kőkúti Általános Iskola 4. 

osztály) 

Balatoni körút Nyulász Péterrel és 

hőseivel 

Goldschmidt Éva 

Gyermeknap alkalmából író-olvasó találkozóval 

lepte meg a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára a gyermekeket 2017. május 

17-én. A könyvtár vendége Nyulász Péter volt, 



akinek Helka-trilógiája 2011-ben elnyerte a 

Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának díját. 

Arra kértük az írót, mutassa be a regény 

keletkezésének körülményeit, és vázolja a 

cselekmény főbb állomásait. A nyár küszöbén, a 

Balaton hallatán mindenki szíve nagyot dobban. 

A regény helyszínéül pedig a Balaton és 

környéke szolgál! 

Mielőtt elindultunk volna Helka útján, az író a 

közönség soraiban megpillantott óvodás korú 

gyermekek kedvéért a Miazami című kötetből 

mondókákat tanított. Néhány perc múlva már az 

apró gyermekek együtt mutatták az arc részeit, 

„kívülről fújva” a hozzá fűződő versikét. 

Ezt követően máris egy tündérvilágba 

csöppentünk. Vajon hogyan nézhetett ki Helka,

 milyen egyáltalán egy tündér? Erre a kérdésre a 

gyermekek sorolták az általuk elképzelt alakokat. 

Az egyik diák szerint hosszú, barna hajú, másik 

szerint ruhája van, és akadt olyan is, aki szerint 

lábak helyett halfarokkal rendelkezik. A 

kalandos regényfolyam helyszíneit fotókon 

tekinthettük meg, a cselekmény sorsfordító 

történéseit viszont szándékosan nem árulta el 

vendégünk, helyette a regény olvasására 

buzdított. Az előadás interaktivitását fokozta, 

hogy Tramini és Furmint, a manóhősök vitáját 

két gyermek olvasta fel az író 

közreműködésével. 

Az előadás után dedikált is vendégünk, mi pedig 

meglepetésként Helka és Kamor képében 

fotózkodhattunk a kukucskálós paraván mögé 

bújva. 

 

Az eseményen készült fotókat Sinkó Ildikó készítette 


