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„Összenőtt a föld az éggel” – rajz-

pályázat 

Suller Ildikó Tünde 

Kányádi Sándor születésének 90. évfordulóját 

méltóképpen megünneplendő, a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár színes programkíná-

lattal jelentkezett. Ennek része volt a gyermek-

könyvtár által meghirdetett „Összenőtt a föld az 

éggel” című rajzpályázat, melyre alsó tagozatos 

gyermekek Kányádi-vers illusztrációit vártuk. A 

több száz beérkezett rajzok közül 1-2., illetve 3-

4. osztályos kategóriában hirdettünk eredményt, 

utóbbi kategóriát kistelepülési és tatabányai pá-

lyázókra bontottuk. Helyezéseket nem állítottunk 

fel, mindkét kategóriában, mindhárom csoport-

ban egyetlen „KIEMELT” minősítést alkottunk 

az arra érdemes rajzok számára. A 15 alkotás 

tatabányai és bajnai gyermekek munkája. 

 

Fotók: Tari-Székely Karola 

Az eredményhirdetésre a „Kányádi 90” c. ren-

dezvényünk napján került sor a Szent Borbála 

téri épületben, 2019. május 10-én 16:30 órai 

kezdettel. Szüleikkel érkező kis vendégeink nagy 

örömmel vették át díjaikat, s vettek részt Huzella 

Péter és Gáspár Sándor verses-zenés időutazá-

sán, mely gyermek és szülő számára egyaránt 

élményt jelentett. 

 

Venczel Lilien Nikolett: Elvitte a róka 

További pályamunkák: 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/751 

 

Nyerteseink 1-2. osztályos kategóriában: 

• Takács Árpád, 2. osztályos tanuló – 

Herman Ottó Általános Iskola 

• Fekete Emese, 2. osztályos tanuló – 

Herman Ottó Általános Iskola 

• Pitner Márk, 2. osztályos tanuló – 

Herman Ottó Általános Iskola 

• Rodé Nóra, 2. osztályos tanuló - Ár-

pád-házi Szt Margit Általános Iskola  

• Jónási Sarolta, óvodás - Smart 

School  

• Nagy Zsombor, 2. osztályos tanuló – 

Smart School 
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3-4. osztályos, kistelepülési kategóriában: 

• Peck Mira, 4. osztályos tanuló – Baj-

nai Simor János Általános Iskola 

• Kinizsi Angéla, 3. osztályos tanuló – 

Bajnai Simor János Általános Iskola 

• Tácsik Kincső, 4. osztályos tanuló – 

Bajnai Simor János Általános Iskola 

3-4. osztályos helyi kategória: 

• Németh Dorina, 3. osztályos tanuló – 

Dózsa György Általános Iskola 

• Kovács Alíz, 3. osztályos tanuló – 

Dózsa György Általános Iskola 

• Venczel Lilien Nikolett, 4. osztályos 

tanuló – Dózsa György Általános Is-

kola 

• Budai Márta, 3. osztályos tanuló – 

Váci Mihály Általános Iskola 

• Kadarkuti Márta, 4. osztályos tanuló 

–  Sárberki Általános Iskola 

• Schäffer-Csalló Barnabás, 3. osztá-

lyos tanuló – Smart School 

 

Író-olvasó találkozók Berg Judittal 

és Csapody Kingával 

Suller Ildikó Tünde 

2019. május 6-án fogadtuk Berg Juditot, a gyer-

mekirodalom nagy kortárs képviselőjét az Óvá-

rosi Általános Iskola aulájában. Az eső kergetett 

bennünket ide, de nem bántuk meg. Sem mi, sem 

az írónő, legkevésbé nem a gyerekek, akik szép 

számmal összegyűltek. A találkozó témája ezút-

tal az Alma és a Drifter című ifjúsági regények 

voltak ugyan, s az írónő kérésére nagyokat vár-

tunk, de a Rumini-rajongó kisebbek esdeklő 

hangjától - miszerint csak „hadd lássák” az író-

nőt - megesett a szívünk, engedtünk, és sok apró 

könyvmoly is csatlakozott. Volt is csodálkozás 

az írónő részéről, amikor kiderült, hogy az 5-6. 

osztályos korúaknak szóló regényeket egyedül 

egy 3. osztályos kisfiú olvasta. Nagyon örült, 

ugyanakkor résen kellett lennie, nehogy a szor-

galmas nebuló elárulja a történetek végét. Spoi-

lerezni tilos!  

Szó esett gördeszkáról, sakkról, lovakról, sok 

kiskamasz együttműködéséről, minekutána nem 

lehet kétség a regények sikeréről! 

 

A képek Berg Judit programján készültek. 

 Fotó: Suller Ildikó 

 

Ovisok kedvence, az Utazik a család című soro-

zat szerzője, Csapody Kinga látogatott el hoz-

zánk az Ünnepi könyvhét keretében 2019. június 

13-án. Azt hiszem, méltán mondható, hogy me-

sehősök tekintetében (is) az írónő profi! A Toy 

Story főhősének jelmondatára „pacsizott” a 

gyerkőcökkel, mintha a világ legtermészetesebb 

dolga lenne.   

A Manó Könyvek főszerkesztője, kiadóvezetője 

beavatta apróságainkat a könyvkészítés rejtelme-

ibe. Milyen a jó könyv? Mi kell a jó történethez? 

Hogyan választanak hozzá főszereplőket? Ami-

kor elkészült a történet, illusztrátort kell keresni, 

aki számítógépen rajzol. A könyveket Kínában 

gyártják. Hajó hozza olyan messziről. Ilyen, és 

ehhez hasonló kulisszatitkokat tudtunk meg mi, 

könyvtárosok is.  



Majd rátértünk az utazós könyvekre. A hallgató 

manókból rajzoló manók lettek. A játék: Csukd 

be a szemed, gondolj arra, hol, és kivel szeretnél 

lenni, mit csinálnátok ott? Mitől lenne szuper a 

napotok? 

A gyerekek fantáziája végtelen! Az elmélyült 

munka után az írónő meghallgatta mindőjük tör-

ténetét, majd dedikálta az elkészült rajzokat. 

Mint tudjuk, Csapody Kinga történetei jók. Mél-

tán népszerűek. Lehet, hogy ez a titka? Folyama-

tos, értő párbeszéd a gyerekekkel… 

 

A képek Csapody Kinga programján készültek.  

Fotó: Suller Ildikó Tünde 

 

Janikovszky Éva emlékkiállítás 

Suller Ildikó Tünde 

 „Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk 

meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, 

hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még 

jobb, mint a mai.” 

Mennyire örültem ennek az idézetnek! Szerencsi 

Edina kolléganőm akadt rá, amikor hosszas, de 

türelmes és kitartó levelező-szervező munkájá-

nak eredményeképpen megkaptuk a hírt, hogy 

2019. május 20-tól június 17-ig, ideiglenesen 

miénk a Janikovszky Éva vándorkiállítás 

anyaga. Igaz ez mindannyiunk lelkesedésére! 

Mi, gyerekkönyvtárosok, így éljük itt minden-

napjainkat. Mi, gyerekkönyvtárosok, és igazga-

tónőnk Mikolasek Zsófia egy tőről fakadunk. Ezt 

mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az igaz-

gatónő éppen ezzel az idézettel zárta a kiállítás 

megnyitót. 

A Móra Kiadó anyaga Pápáról került hozzánk. 

Gondosan csomagolva, a széltől is óvva a tabló-

kat, könyveket, tárgyakat, maketteket. Egy telje-

sen más dimenzióban éltük meg a kiállítás anya-

gának berendezését a Szent Borbála téri kony-

ha/étkező/kiállító térben. (Jujj! De jó volt!) Egy 

nagy és híres szerző életének becses darabjait 

tartani a kezünkben, és formába rendezni, „al-

kotni” egy teljes egészet!  

 

A fotókat Hatvani István és Suller Ildikó Tünde készítette 

A kiállítás megnyitójára ünnepélyes keretek kö-

zött került sor 2019. május 23-án Horváth Lili 

színművész vendégszereplésével. Meghívottja-

ink, a Dózsa György Általános Iskola tanulói 

voltak, ők részesültek tehát először ebben a nem 

mindennapi élményben. Őket aztán sok-sok osz-

tály tanulói követték. A kiállítás megtekintését 

összekötöttük egyéb könyvtári tevékenységek 

lehetőségével. Könyvtári csoportfoglalkozás, 

ismerkedés Janikovszky Éva műveivel, Papír-

színház: Bertalan és Barnabás meséjével, kreatív 

foglalkozás, vetítés a szerző műveiből (rajz-, tv 

filmek). Nagy örömünkre szívesen jöttek a cso-



portok. Az iskolai év végén, a lazább, kirándulá-

sos időszak kedvelt célpontja lett gyermek-

könyvtárunk, és a kiállítás. A gyermeknapi ren-

dezvények, az olvasópályázat eredményhirdeté-

sének előkészületei, az ünnepi könyvhét gyer-

mekrendezvénye, Csapody Kinga látogatása kö-

zepette folyamatosan fogadtuk az osztályokat - 

összesen 13 csoport 299 fővel tett látogatást. Ha 

röviden kellene leírni annak a néhány napnak 

sok-sok foglalkozását az összes tapasztalatával 

együtt, azt mondanám: „könyvtári élményprog-

ram” volt. 

 

Részlet a gyűjtemény darabjaiból 

 

Író-olvasó találkozó Pifkó Céliával 

Zimonyi Zsanett 

 „Furcsa hangokat hallasz a szobádban? Nem 

mered kidugni a lábad a takaró alól, mert félsz, 

hogy valaki megfogja? Hatalmasra nőnek az 

árnyak és meglibben a függöny? Csak úgy ma-

guktól feldőlnek, vagy leesnek a tárgyak? Valaki 

lakik a szekrényben, az ágy alatt, és félsz, hogy 

kiront onnan? Nyikorog az ajtó, s mintha minden 

életre kelne a szobában? A felnőttek azt mond-

ják, hogy csak képzelődsz, nincs ott semmi, és 

szörnyek nem léteznek?” 

 

2019. április 15-én délután került sor Pifkó Célia 

első mesekönyvének bemutatására a Helischer 

József Városi Könyvtárban, amelyet a Képmás 

kiadó adott ki, és Kádár Annamária ajánlásával 

jelent meg. Ez a könyvbemutató író-olvasó talál-

kozó is volt egyben. A hozzánk ellátogatott gye-

rekek megismerkedhettek Céliával, beszélgető-

társa, Schmöltz Margit segítségével.  

A mesekönyv A szörnyek a szobádban címet 

viseli, és címével ellentétben egyáltalán nem 

rémisztő, inkább humoros, tele van szeretetre-

méltó és kedves szereplőkkel, melyek könyvbéli 

megjelenítése Orosz Annabella illusztrátor ér-

deme. Hogy pontosan kicsodák és hol rejtőznek 

a szobában ezek a kedves szörnyek, azt a gyere-

kek többsége már tudta, ám a beszélgetés során 

még sok érdekes részletre is fény derült. Célia 

elmondta, hogy jegyzetfüzetet hord magánál 

mindig, amely nélkülözhetetlen az írás során. 

Ezekből az egy év alatt összegyűjtött gondola-

tokból született a könyv. Az első szörnyecske 

Pipogya Motyogó volt, majd a további szereplők 

nevének megszületésével a figurák önálló életre 

keltek: Cidri a félős pityogó szörnyike; Gézan-

gúz, a csápos csiklandó; Tintás Örn, a leglegebb-

szörny; Sezlony, aki az ágy alatt lakik, de el-

mondása szerint „Soha nem voltam, nem vagyok 

és nem is leszek az ágy alatt!” –és a többiek is 

mind kitalálták saját magukat, Céliának csak 

betűbe kellett önteni e népes társaságot. A talál-

kozó során elhangzott a gyerekek szájából töb-

bek között a „Te is félsz a szörnyektől?” kérdés, 



majd Célia felolvasott a könyvből egy részlet, 

valamint azt is elárulta, hogy milyen könyveken 

dolgozik most, de ez az olvasók előtt most ma-

radjon titok.  

A könyv nagy érdeme, hogy tovább gondolható, 

hiszen azt hiszem nincs olyan ember, legyen szó 

akár gyerekről vagy felnőttről, aki ne félt volna 

már a sötétben; a következő találkozásunk is ezt 

célozza meg: Pifkó Célia könyvtárunk olvasótá-

borában is vendégünk lesz június 18-án 14 órá-

tól. Szeretettel várunk oda is minden érdeklődőt! 

 

Fotó Steindl Nóra 

Gyermeknap a könyvtárban 

Kuglerné Szuroviák Szilvia 

Mit is adhatna egy könyvtár gyermeknapra a 

város kicsinyeinek? Élményajándékot! Ezért 

aztán 2019. május 27-ére a Lóca együttest hívtuk 

meg, hogy színvonalas műsorával szórakoztassa 

a legkisebbeket. A háromtagú Lóca együttes 

(Fekete Inci, Nádudvari Róbert, Almási Kriszti-

án) Kecskeméten alakult 2010-ben, azóta járják 

hazánkat műsoraikkal. Céljuk, hogy zenés gyer-

mekműsorok keretében néphagyományokat és 

népszokásokat elevenítsenek fel. Előadásaik a 

gyermekek aktív részvételére épülnek; s az aktu-

ális ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódó mon-

dókákat, népdalokat, népi játékokat és táncokat 

tartalmaznak. Tematikus műsoraik mellett gyak-

ran fellépnek szerkesztett, zenés népmese feldol-

gozásokkal is. Dalaikat és történeteiket népi és 

klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő esz-

közökkel kísérve adják elő. Nálunk gyermeknap 

alkalmából a Szélházi Jankó című zenés mesét 

mutatták be. 

A gyerekek megismerkedhettek a műsorban sze-

replő hangszerekkel is: a hegedűvel, a do-

rombbal, a melodikával, a furulyával, a gitárral, 

a ládadobbal és a dörgőcsővel is. 

 

Ezután kezdődött az ének, a játék és a tánc. Áll-

tunk fél lábon, nehogy szamarak legyünk a nyá-

ron.       Sárgarigót csalogattunk ki fészkéből 

furulyaszóval, törtünk dombon diót, lubickoltunk 

hűs habokban, vándoroltunk erdőn, mezőn. Az-

után jól megraktuk a szekeret, miközben sarjú-

tüske böködte a sok csöpp tenyeret, majd ken-

tünk kocsikereket. Utaztunk sima úton, döcög-

tünk göröngyösön, kátyúba is estünk. Bolyong-

tunk hét nap, hét éjjelen át. Elmentünk a piacra, 

vettünk búzát, megőröltük, hazavittük a lisztet, 

gyúrtunk tésztát, főztünk gombócot, ám a gom-

bóc kiugrott a fazékból, Szélházi Janó utánae-

redt, a gombócra felpattant, s gurult, gurult a 

következő faluig…. Kitanultuk a kecskepásztori 

mesterséget, zsiványokkal mulatoztunk…. s vé-

gül rövidke táncházzal zárult az est. A gyerekek 

nagyon élvezték, s, szemmel láthatóan, a felnőt-

tek is jókedvűen kapcsolódtak be a jóízű éneklé-

sekbe. Köszönjük, Lóca Együttes! 

 

A Lóca együttes játszik. Fotók: Steindl Nóra 



 

Felelős állattartás 

Goldschmidt Éva 

Felelős vagy azért, amit megszelídítettél! 

A Felelős Állattartás Napján, 2019. május 6-án 

Dr. Baranyi Béla, az Equus Állatotthon orvosa 

tartott interaktív előadást a Talentum Általános 

Iskola harmadik, és a Kőkúti Általános Iskola 

első osztályos diákjainak. 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire fon-

tos már kiskorban megismertetni a gyermekeket 

azzal, hogy az élőlényekért felelősek vagyunk. 

Aki egyszer magához fogadott egy állatot, gon-

doskodnia kell róla, mert az állatok kiszolgálta-

tottak az embereknek. Alapműként és példaként 

említette a doktor úr Antoine de Saint-Exupéry 

A kis herceg című művét, és az abban olvasható 

idézetet, amely a felelős állattartás jelmondata is 

lehetne: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél 

azért, amit megszelídítettél.”  

A jó gazda arra is ügyeljen, hogy a kutya ne 

mászkáljon szabadon, mert sokféle veszély érhe-

ti. A gyermekek megtekintettek egy mikrochipet, 

amelyet az állat bőre alá ültetnek be, hogy azo-

nosítani tudják, ha elkóborol. A jelenlévő diákok 

többségének kutya és macska a házi kedvence, 

ezért az cicák és az ebek átlag életkorát tippel-

hették meg, és aki a legközelebb járt a valóság-

hoz, könyvjutalomban részesült. Kiderült, hogy 

volt egy macska, amelyik több mint harminc 

évig élt. A hosszú életkort a gondozás is befolyá-

solja. A kutyák esetében nemcsak fajtánként, 

hanem fajtán belül is változó lehet az élettartam. 

Az előadás alatt a gyermekek folyamatosan 

megosztották gondolataikat, állataikkal kapcsola-

tos tapasztalataikat, és kérdeztek is. Különösen 

érdekes volt számukra a kutyafalka téma, hiszen 

otthon a családban is, mint egy falkában él kö-

zöttünk a kutya. Érdemes megfigyelni a domi-

nanciát, hogy kezdetben kit tekint az eb falkave-

zérnek, és ez a későbbiekben változik-e. 

 

Dr. Baranyi Béláról Goldschmidt Éva készítette a fotót 

Az állattartás hatalmas témakör, amelynek egy 

részletével ismerkedtek meg a fiatalok. Remél-

jük, jó kiindulópontja volt az előadás annak, 

hogy az érdeklődők még inkább felelős gazdivá 

váljanak. 

Kutya(jó) világ rajzokon 

Goldschmidt Éva 

A Kutyavilág című meseillusztrációs pályázat 

méltó zárása volt a félév kutyaterápiás foglalko-

zás-sorozatának. A Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár gyermekkönyvtára tavasszal meseíró 

pályázatot hirdetett egy kutya kalandjai témá-

ban. A beérkezett mesék felkerültek a Creati-

vecoaching.hu weboldalra, ahol bárki elolvashat-

ta a műveket. Sugta Klára és terápiás kutyusa, 

Dr. Simon úgy gondolták, hogy legyen a mesék-

nek további élete, ezért gyermekkönyvtárunkkal 

közösen illusztrációs pályázatot hirdettek. A pá-

lyázók tetszőlegesen választhatták ki a webolda-



lon olvasható mesék közül azt, amelyikhez rajzot 

készítettek.  

Többen kedvelték Virsli, a szuper rendőr vizsla 

történetét, de egy szívhez szóló, kedves mese, az 

Édes meglepetés című írás is sokak tetszését 

elnyerte. A Vaszary Általános Iskola másodiko-

sai osztály szintjén rajzoltak, méghozzá osztály-

társuk történetéhez. A legtöbb munka pedig a 

Talentum Általános Iskola alsó tagozatos diák-

jaitól érkezett. 

 

A képen Goldschmidt Éva, Sugta Klára és kutyája: „Dr.” 

Simon, valamint Sinkó Ildikó könyvtárigazgató látható.  

Fotó: Dományi Zsuzsanna 

A rajzpályázaton díjazottak közül az első helye-

zett Tóth Blanka és a második helyezett, Steiner 

Milla (Fazekas Utcai Ált. Isk. 4. osztályos tanu-

lói) bizonyították, hogy nemcsak fogalmazásban, 

hanem festésben – rajzolásban is kiemelkedők. 

Mindketten a saját maguk által írt meséhez ké-

szítettek festményeket. Blanka a verseny győzte-

seként részt vehet a www.creativecoaching.hu  

által meghirdetett nyári táborok egyikén Simon 

kutyussal és Sugta Klára komplex művészeti 

terapeutával. Milla egy órás sétára mehet az eb-

bel és gazdájával, miközben közelebbről megis-

merheti mindannyiunk kedvencét. A képzeletbeli 

dobogó harmadik fokára Svoboda Anna Sophia 

(Jókai Mór Ált. Isk. 4. osztályos tanuló) állhatott. 

Ő Gallai Domán: A kutya a nyúl és a bűvész 

című alkotását választotta. Anna pedig osztályá-

val részt vehet egy foglalkozáson a gyermek-

könyvtárban, amelynek szintén „dr. Simon” lesz 

a főszereplője. Gyermekkönyvtárunk valamennyi 

pályamunkát kiállította, majd a 2019. május 31-

én tartott megnyitó és díjátadó keretében a nagy-

érdemű közönség elé tárta a Magyary Zoltán 

Művelődési Központ aulájában. A tárlat 2019. 

június 22-ig volt megtekinthető. 

Időtlen képzelet 

Dományi Zsuzsanna 

Gimesi Dóra, Vészits Andrea, Jeli Viktória és 

Tasnádi István író, drámaíró Időfutára eredeti-

leg rádiójátékként született meg, mégpedig úgy, 

hogy az ifjúságot célozta meg közönségének. 

Később, a sikeren felbuzdulva jelent meg a tör-

ténet könyvalakban is.  

A féltucatnyi jól kidolgozott, szerethető kamasz 

szereplőn kívül van még a kötetekben szerelem, 

időutazás, modern diáknyelv, gyors kommuniká-

ció, csevegés, Skype, pörgés, izgalom, krimi. 

Tasnádi István és csapata rafinált módon rejtet-

tek el a szövegben néhány alapműveltséghez 

kapcsolódó történelmi és egyéb adatot, melynek 

hatására az olvasó késztetést érez, hogy utána-

nézzen egy-egy kifejezésnek, évszámnak, ese-

ménynek. A tatai gyerekkönyvtár tinédzserei is 

rákaptak a hétkötetes regénysorozatra. 

 

Időfutár-rajongók egy csoportja és Dományi Zsuzsanna. 

Fotók: Goldschmidt Éva 

Ez hozta az ötletet, hogy a 2019 tavaszán meg-

hirdetett Irodalmi furfang játékunk témája az 

Időfutár legyen. A kvíz középpontjában – csak-

úgy, mint a regényfolyamban – a jakobinus 

mozgalom és a szabadkőművesség állt.  Ezen 

kívül a szereplők közötti bonyolult szerelmi szá-

lakat is fel kellett göngyölítenie a játékosoknak. 

http://www.creativecoaching.hu/


Az időutazás helyszínei szintén szerepeltek a 

kérdések között. Az ókori Rómától kezdve Mo-

zart Varázsfuvolájának 1791-es bécsi bemutató-

ján át egészen a 2058-as, apokaliptikus Fonyó-

dig. A valós történelmi személyek, pl. Kempelen 

Farkas, Wolfgang Amadeus Mozart, Emanuel 

Schikaneder és Born Ignácz alakjai jó ismerős-

ként jelentek meg az olvasók képzeletében a 

sorozat végére.   

Az Időfutár-rajongók lelkesen töltögették a tesz-

tet a könyvtárban és otthon, az iskolában, vala-

mint a barátokkal közösen. Mindez észrevehető-

vé vált a papírlapok küllemén, hiszen látszott 

rajtuk, hogy hetekig hordták-vitték őket, szamár-

fület kaptak. Meglapultak iskolatáskákban, he-

vertek íróasztalon. A nyertesek örömmel vették 

át jutalmukat az eredményhirdetésen, 2019. ápri-

lis 18-án. Dollmayer Bea könyvtáros – keretes 

gyöngyszövéssel készített – karkötői fiúkon, 

lányokon egyaránt jól mutattak. A regényciklus 

jelképeit ábrázolták: a sakkfigurát, a homokórát, 

a földgömböt és a körzőt. A győztesek még az 

egyik főbb szereplőre utaló Tibi csokoládét is 

kaptak. Azok pedig, akik nem értek el helyezést, 

egy Balaton szeletet majszolhattak el – Fonyódra 

célozva.  

 

A nyertesek örömmel vették át jutalmukat az ered-

ményhirdetésen, 2019. április 18-án 

Manapság sokat vitatkoznak a kötelező olvas-

mányokról: maradjanak-e, cseréljék-e le korsze-

rűbb, a mai gyerekeknek érthetőbb művekre. 

Tasnádi István és szerzőtársainak Időfutára al-

kalmas lenne e célra, hiszen stílusa jó, lendületes 

és színvonalas irodalmi szöveg. Van története, 

mondandója, tanulsága, és ismeretátadásra törek-

szik. Mindenekelőtt pedig azért, mert a kama-

szok szívesen forgatják lapjait, megmozgatja 

fantáziájukat.  

Díjazottak: 

I. Kele Júlia és Szmodis Júlia  

(Fazekas Általános Iskola, 6. osztály) 

II. Novoszádi Kende  

(Kőkúti Általános Iskola 5. osztály) 

III. Molnár Hédi és Dobai Emma  

(Kőkúti Általános Iskola, 6. osztály – 

4. osztály) 

IV. Keresztes Ádám  

((Kőkúti Általános Iskola, 6. osztály) 

V. Bereznyei Johanna  

(Tatai Református Gimnázium, 10. 

osztály) 

VI. Lázin Vince  

(Színes Iskola, 4. osztály) 

Száll a kakukk fészkére 

Goldschmidt Éva 

A Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett 

szavalóversenyt a Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár 2019. május 8-án. Az alsó tagozatosok 

számára kiírt megmérettetésen nemcsak a tatai, 

hanem vidéki iskolák diákjai is szép számmal 

vettek részt. A versválasztást meghatároztuk: 

kakukknak, gólyának vagy varjúnak kellett sze-

repelnie a versben. A gyermekek elmondták, 

hogy nem volt nehéz ilyen költeményeket talál-

niuk, szüleik és pedagógusaik is segítettek ben-

ne. 

Külön díjaztuk az első – második és külön a 

harmadik – negyedik osztályosokat, a verseny 

párhuzamosan, két helyszínen zajlott. A zsűriben 

a kisebbeknél Kristófné Szabó Szerafina könyv-

táros és Simon Csabáné óvodapedagógus, míg a 

nagyobbaknál Oszkóné Kálmán Ildikó pedagógus 

és Szakács Zsuzsanna televíziós szerkesztő fog-

lalt helyet. Alsó tagozatos korban az a lényeg, 

hogy a kicsik örömmel tanuljanak verseket, bát-

ran kiálljanak, osszák meg azokat a nagyérde-



művel. Ennek a feltételnek a délelőtti program 

résztvevői maradéktalanul eleget tettek. Frap-

páns, szórakoztató művektől a komolyabb han-

gulatúig sokféle vers elhangzott. Megtudtuk, 

milyen egy gólyaszálloda belülről, és mi a fel-

adata (Papp Róbert: Gólyaszálloda), de az is ki-

derült, hogyan énekel a varjú a diófának cserébe 

dióért (A diófa és a varjú), Aranyosi Ervin: Visz-

szatértek a barátok című verse pedig egy gólya 

és egy fecske visszatérését mesélte el. 

A verseny eredménye: 

1-2. osztály: 

1. Nagy-Szénási Petra (Baj) 

2. Nemecsek Alíz (Baj) 

3. Kluber Barnabás (Oroszlány) 

Különdíj: Gergi András (Baj) 

 

3-4. osztály: 

 

1. Burgess Sophia Agnes (Baj) 

2. Gubacsi-Gelbmann Anna Róza (Baj) 

3. Molnár Dániel (Jázmin Ált. Isk.) 

Különdíj: Pásztor-Turák Lara (Baj) 

Bepillantás a természetbe  

Telegdi Ágnessel 

Goldschmidt Éva 

Telegdi Ágnes immár harmadízben látogatott el a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermek-

könyvtárába. Az írónőnek köszönhetően 2019. 

április 9-én a Talentum Általános Iskola negye-

dik és a Fazekas Utcai Általános Iskola második 

osztályos diákjai és pedagógusai is bepillanthat-

tak a madarak és az emlősök csodálatos világába. 

Ágnes a természet szerelmese, nemcsak írja a 

meséket, hanem az illusztrációk is őt dicsérik, 

hiszen maga fotózza az állat- és növényvilágot. 

Az „Ó, azok a csodálatos állatok” című soroza-

ta az emlősöktől az ízeltlábúakon át egészen a 

madarakig sokféle állattal megismertetik a 

gyermekeket történetek formájában. Kiváló ol-

vasmányok, amelyeket a felnőttek éppúgy élvez-

nek, mint a kicsik. 

A szemfüles olvasók számára nem volt ismeret-

len a találkozón kivetített képsorozat, amely a 

széncinegék életébe nyújtott betekintést. A 

„Cinkenapló” című könyvben visszaköszönnek 

a képek, és a könyvbéli leírásból megtudhatjuk, 

hogy miként épít fészket a cinege az írónő posta-

ládájában. A mókusok hasonlóan kedvelt állatok 

a gyermekek körében, ezért a kis pamacs fülűek 

születéséről láthattunk felvételeket, valamint 

közelebbről megismerhettük a vidracsalád törté-

netét. 

 

Telegdi Ágnes biztatta a gyermekeket, hogy jár-

janak nyitott szemmel, figyeljék a természetet, 

hiszen olyan szép helyen élünk. Az Öreg-tó part-

ján a csendes magányban is megfigyelhetjük a 

madarak énekét, később pedig beazonosíthatjuk 

a hangjuk alapján, hogy melyik milyen madár. 

 

Telegdi Ágnes előadásán a fotókat  

Goldschmidt Éva készítette 


