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„Ideje a rontásnak és építésnek”1 

Suller Ildikó Tünde 

Már nagyon itt volt az ideje. Búcsúznunk kellett. 

Mi, egykori „zöldfülűek”, történelmet írtunk. 

Csomagoltunk. S közben lepergett előttünk a 

könyvtár életének egy szelete. Régi fotók, régi 

dokumentumok – kölcsönzőkártya, klubnapló, 

vendégkönyv …. Vártuk nagyon e pillanatot! 

Mert szűkössé vált a tér, fizikai és átvitt 

értelemben egyaránt. A folyamatos törléssel sem 

tudtuk már elhelyezni a dokumentumokat, s a 

megsokasodott feladatkörök sem voltak 

teljességgel kivitelezhetők. Az elavult épület a 

régi pompájában sem volt tökéletes, az új kor 

igényeinek pedig még inkább nem felelt meg. 

Horváth Géza, a József Attila Megyei Könyvtár 

egykori igazgatója, az 1965-ös évkönyvben így 

írt erről: „A keretszám kialakítása előtt 

elkészített építési programból törölni kellett a 

kotta és hanglemeztár, a kötészeti anyagraktár és 

fotólaboratórium területigényét és csökkenteni 

kellett a szolgálati helyiségek alapterületét. 

Felmerültek az építészeti terv során olyan előre 

nem látható problémák is, melyek 

költségtöbbletet eredményeztek, s ez szintén a 

hasznos alaptér csökkentéséhez vezetett”2. 

Alaposabb fejtegetés után erre a záró feltevésre 

jutott: „Talán kicsire terveztük a könyvtárat?” 

                                                           
1 Idézet forrása: A prédikátor Salamon könyve, 3. fejezet 

2 Egy év az új könyvtárban: Horváth Géza. - In: A József 

Attila Megyei Könyvtár Évkönyve: 1965. Szerk.: Horváth 

Géza. Tatabánya, 1966. 

Tehát költöztünk. Új, ideiglenes, (halkan 

mondom), már-már méltatlan helyekre. A 

gyermekkönyvtár igaz, tetszetős formában 

leledzik, ám a megközelítés tekintetében…  

 

Szállításra előkészítve a gyermekkönyvtár állománya 

Folyamatos panaszok azon olvasók részéről, akik 

hosszas keresgélés után végül megtalálják a 

hármas épületegyüttes egyik szárnyának második 

emeletén megbúvó szolgáltató helyet. Második 

emelet. Lift nélkül. Mi ugyan megmásszuk 

zokszó nélkül, jobb választásunk nem lévén. 

Kisgyermekes anyukák részéről, babakocsival 

már kivitelezhetetlen a szintkülönbség 

áthidalása. A minap az egyik anyuka – noha 

gyerekei már kinőtték a pelenkás kort, – kerek 

perec kijelentette: – Na, ide aztán a gyerekekkel 

biztosan nem jövök! 

Nem könnyű… – pedig! Az ideiglenes, jó állagú, 

padlószőnyeges helyünkön szebben mutatnak 

könyvtári bútoraink. Az eltelt 2-3 hét tanulságai 

szerint jól érzik magukat benne a kicsinyek. Új 

könyvespolcokon kelletik magukat a köteteink – 

bár kissé megfogyatkozva, hiszen a teljes 

állomány töredékét helyezhettük polcokra a 

födém biztonságos teherbírása érdekében. 

Nagyobb rendezvényekre sajnos nem 
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gondolhatunk. Ha mégis, külső helyszíneken kell 

megoldanunk a legszükségesebbeket. Csoportos 

látogatásokra viszont tökéletesen alkalmasak 

vagyunk! Járt is már nálunk egy csapat óvodás, a 

közeli Szivárvány Óvoda Táltos csoportja. 

 

Az elvarázsolt egérkisasszony - Mikolasek Zsófia mesél. 

Fotók: Suller Ildikó Tünde 

„Mesesarok” című rendezvényünk családias 

jellege okán szintén megvalósítható, be is 

terveztük 2019. március 29-ére, Mikolasek 

Zsófia igazgatónővel. Eléggé „családiasra” 

sikeredett, de töretlenül hiszünk abban, hogy a 

PR munka erősítésével a program a régi 

népszerűségével fut majd az új évadban! Kiváló 

helyiségeink lettek ugyanis: a 

gyermekkönyvtárban bekuckózunk a mesére, 

majd az étkezőt - társalgót ideiglenesen 

alkotótérként hasznosítva szöszmötölünk. Ennek 

a helyiségnek a padlózata tökéletesen alkalmas 

erre a célra: a lepottyant, kiömlött dolgokat 

pillanatok alatt feltörölhetjük, felsöpörhetjük, s a 

folyó víz is adott a maszatos kezek tisztítására. 

Az olvasás szeretete nem helyfüggő. A 

nehézségek azonban átmenetileg csökkenthetik a 

látogatók számát – erre számítottunk. 

Természetesen nem tekintjük kész tényeknek a 

helyzetet, mindent megteszünk ellensúlyozására.  

A fiókkönyvtárakra is nagyobb hangsúly 

helyeződik, hátha őket könnyebben megtalálják, 

megközelíthetik régi olvasóink. 

 

 

Szerencsi Edina gyermekkönyvtáros „A vízcsepp” című foglalkozáson 

 



 

Csúcsszuper találkozó Balázsy 
Pannával 

Goldschmidt Éva 

Balázsy Panna neve a felnőttek számára 

elsősorban a televízióból lehet ismert, a 

gyermekek tudatába azonban íróként vonult be, 

nem is olyan régen. Az írónő a „Szandra és a 3. 

b.” című sorozatot mutatta be a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében, 

amely mára a fiatalok nagy kedvence lett. A 

tavaszköszöntő rendezvényen, 2019. március 27-

én a Színes Iskola, a Talentum Iskola és a Jázmin 

Iskola diákjainak érdeklődő tekintete várta, hogy 

elkezdődjön az interaktív találkozó.  

Panna számára hamar kiderült, hogy sok 

gyermek olvasta a sorozat „Csuromvíz” című 

nyitókötetét. A történetből azok is ízelítőt 

kaphattak, akik eddig nem találkoztak a 

könyvvel: a Talentum Iskola egyik kisdiákja 

lelkesen felolvasta az első fejezetet, amelyből 

megismerhettük a helyszínt, a környezetet, 

valamint a szereplőkről is sokat megtudtunk. Az 

asztalon sorakoztak a sorozat további kötetei, 

többek között a „Csupaszív” című, amelyhez a 

Jázmin Iskola harmadikosai meglepetés rajzokat 

készítettek, és a találkozón 

átnyújtották Pannának. A 

„Csillagfény” című rész 

kapcsán megtudtuk, hogy a 

történetet a valóság ihlette.  

Az írónő mesélt arról, hogy 

gyermekként hogyan 

kapott szerepet egy 

kisjátékfilmben, amelyet 

aztán az iskolatévék lejátszottak. Biztatta a 

gyermekeket, ha az életükben, számukra addig 

ismeretlen, de érdekes lehetőséggel találkoznak, 

bátran éljenek vele! A gyermekek közül többen 

saját könyvvel érkeztek, és a program végén 

dedikáltatták is azt. Egy csúcsszuper találkozó 

csupaszív gyermekekkel – nagy öröm volt ez 

Pannának is! 

 

Fotó: Goldschmidt Éva

http://mzsvktata.hu/


Dr. Simon rendel 

Goldschmidt Éva 

Kutyaterápiás foglalkozássorozat indult 

könyvtárunkban 2019. január 18-án. Sugta Klára 

és terápiás kutyusa, „Doktor Simon” segítségével 

élhették át Lassie történetét a Talentum Iskola 

negyedik osztályos gyermekei. 

A foglalkozás alkalmával az igaz-hamis 

választós játékban a nebulók jutalomfalatokkal 

ajándékozták meg a kutyust.  Gyermekek és 

felnőttek nagy meglepetésére kiderült, hogy 

Simon a számok világában is otthonosan mozog. 

A Lassie hazatér című regény bővelkedik 

számokban. Nemcsak a tanulók tudták azonban a 

helyes választ arra a kérdésre, hogy hány órakor 

várta a főhős minden nap kis gazdáját az 

iskolánál, a kutyus is bizonyította kiváló 

emlékezőtehetségét: négyet ugatott, és a 

megfelelő válasz valóban a négy volt.  

Simon a gyermekkönyvtárban is jól tájékozódik: 

az egyik tanuló pórázon vezette őt, s együtt 

megtalálták a polcon Eric Knight művét. A 

gyermekek, utolsó megmérettetésként átfogó 

feladatlapot töltöttek ki a regény történetével 

kapcsolatban.  

Kiderült, hogy az osztályba járó tanulók közül 

többeknek van otthon kutyája. Persze, 

mindenkinek a saját négylábúja a kedvence, de 

ezúttal, a gyermekkönyvtárban, Simonért 

rajongtak mindannyian. 

 

 

 

Fotó: Goldschmidt Éva 

 

 

 



Kamasz grafika 

Dományi Zsuzsanna 

A tinédzserek kedvelt műfaja a képregény és a 

fantasy regények. Lakatos István író, grafikus, 

éppen ezeknek a műfajoknak jeles képviselője, 

így őt hívta meg a tatai Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár kamasz olvasói számára, 2019. február 

12-én.  

Lakatos István eredetileg képregény rajzolónak 

indult, majd más szerzők mesekönyveit 

illusztrálta. Később maga is regényírásba 

kezdett, és természetesen ő készítette hozzá az 

illusztrációkat. Életpályája különösen figyelemre 

méltó volt a művészeti iskolákból érkező 

közönség számára, hiszen közülük is sokan 

készülnek grafikusnak. Az író szívesen mesélte 

saját történetét, hogyan jutott a rajzolástól a 

regénypublikálásig. Az előadást saját rajzaiból 

összeállított diavetítés tette színesebbé, 

érzékletesebbé. Rengeteg vázlatot, kész grafikát 

hozott magával Lakatos István, többek között a 

Dobozváros és az Óraverzum című 

regényeiből, mely a találkozó alatt kézről kézre 

járt a közönség soraiban. A gyerekek kérdései 

záporoztak az íróhoz, a találkozó oldott és 

interaktív légkörben zajlott.  

 

Lakatos István. Az oldal fotóit Goldschmidt Éva készítette 

A rendezvény végén a grafikus felajánlotta, hogy 

élőben rajzol a közönségnek. A tinik azonnal 

körbeállták az asztalt, és érdeklődve figyelték 

minden egyes ceruzavonását. Ötleteikkel, 

meglátásaikkal irányították a grafikus munkáját. 

Az elkészült alkotást Lakatos István dedikálta a 

gyerekkönyvtár olvasóinak. Sokan le is 

fényképezték emlékül a rajzot, mely hamarosan 

a könyvtár falának éke lesz.  

Tündérország 

Dományi Zsuzsanna 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2018-as év 

során indult programsorozata, az Irodalmi 

furfang témájául 2019 februárjában a Tündér 

Lala szolgált. 

Szabó Magda regénye örökvényű mese a mai 

gyerekek körében is. A valóságos és eleven 

kisfiú alakja, kalandjai, magával ragadják az 

olvasót. A műben megjelenik a szerelem és az 

intrika, az igazság és a csalás, az ész és varázslat, 

a tündérek csodaszerei, s ezek ma is vonzó 

színfoltok a meseregényekben. 

A játékos fejtörőt örömmel töltötték ki azok, 

akik már olvasták a művet, többen a program 

kapcsán ismerkedtek vele. A gyermekek 

csodálatos fantáziája tükröződött abban, ahogyan 

Tündérországot és az író öblét örökítették meg 

pompás színekkel, vagy, ahogyan a nyolc pár 

szemű Olvasó Nyuli alakja elevenedett meg a 

szemünk előtt.  

Az eredményhirdetésre családtagjaikkal együtt 

érkező gyerekek ragyogó arccal vették át 

nyereményeiket: tündéres meséket tartalmazó 

hangoskönyveket és csokoládékat. Nyerteseink: 

Kozicz Ábel Lőrinc, 

Kozicz Júlia Anna, 

Tőke Júlia, 

Lakatos Benedek. 

 



 

Év eleji programjainkról 

Hubai Ibolya 

Magyar kultúra napi játékunk díjkiosztására 

2019. február 4-én, hétfőn délután került sor. 

Megkérdeztük a gyerekeket, hogy ki szeret 

játszani, illetve érdekli-e őket a körülöttük lévő 

világ? Van-e kedvük egy kis kutatáshoz? 

Minden év januárjában nem egy-egy művészeti 

ágat, hanem magát a kultúrát szoktuk ünnepelni, 

bármit is jelentsen ez a nehezen körül 

határolható, nehezen meghatározható fogalom. 

A komáromi Gyermekkönyvtár összeállított 

néhány kérdést ezzel kapcsolatban, melyekre 16 

éves korig vártuk a jó megfejtéseket, 

természetesen nyereményekért cserébe. 

Akik kutattak, sok-sok új információval lettek 

gazdagabbak, és fejlesztették digitális 

írástudásukat is. 

 

Első helyezett Gutai András Pál lett maximális 

pontszámmal. A fiú a komáromi Bozsik József Általános 

Iskola tanulója 

Ugyancsak a Magyar Kultúra Napjára 

meghirdetett "A könyvespolc lakói" című 

rajzpályázatunk sikeresen lezárult. 

Komárom és környékéről 10 intézményből 

összesen 73 db rajzot kaptunk. Az értékelésre és 

a díjak átadására 2019. február 8-án, pénteken 10 

órakor került sor. 

Külön öröm volt számunkra, hogy a helyi 

óvodákon kívül a mocsai Kiscsillag Óvoda és az 

almásfüzitői Sün Balázs Óvoda is nevezett, így 

ők is részesedhettek a kiosztott 73 db díjból. 

Kilenc első helyezett született, hiszen ezt a 

helyezést minden beküldő Óvoda legszebb műve 

megkapta. 

A csodás gyermekmunkák a kedvenc meséket, a 

saját könyvespolcokat, illetve az együtt mesélés 

örömét örökítették meg. 

 

10 intézmény 73 díjazott rajza 

Tavaszváró március 

Hubai Ibolya 

Ebben az évben már harmadik alkalommal 

rendezi meg a komáromi Jókai Mór Városi 

Könyvtár Gyermekkönyvtára az óvodások 

versmondó délelőttjét, melynek célja a tavasz 

köszöntése, illetve a gyermekek önbizalmának, 

sikerélményének növelése, biztosítása. Ezzel 

egyben csatlakoztunk a költészet napjához is. 

A hónap egyik legszebb napja volt április 12-e, 

hiszen 74 óvodást vártunk a gyermekkönyvtárba 

egy vidám, tavaszváró eseményre. Minden 

várakozásunkat felülmúlva, hatalmas létszámban 

jelentek meg a kis óvodások Komáromból és 

Almásfüzitőről. 4-7 éves korú gyermekek 



szavaltak. A nagy létszámra való tekintettel két 

helyszínen, két alkalommal folyt a verseny. 

 

Boldogság tölti el a szívünket, ha arra 

gondolunk, hogy ezek az apró kis emberkék, a 

jövő nemzedékei, mekkora szeretettel és 

bátorsággal fordulnak az irodalom, a költészet 

felé. Reménykedünk abban, hogy ez később is 

így marad. Ebben segíti őket a jó versválasztás.  

Weöres Sándort idézve: 

A jó vers élőlény, akár az alma, 

ha ránézek csillogva visszanéz, 

mást mond az éhesnek s a jóllakottnak 

és más a fán, a tálon és a szájban, 

végső tartalma vagy formája nincs is, 

csak él, és éltet. Vajjon mit jelent, 

nem tudja és nem kérdi. Egy s ezer 

jelentés ott s akkor fakad belőle, 

mikor nézik, tapintják, ízlelik. 

 

 

 

 

A fotókat az eseményen Barta Attila készítette 

 


