
TUDÓSÍTÁSOK 

A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKRENDEZVÉNYEI 

 
„Olvasó manó” könyvolvasó verseny 
 

A versenyt 8-14 éves gyerekeknek hirdettük meg. A felajánlott korosztályonkénti 
tízes listából minél több könyv elolvasásával lehetett bekapcsolódni az olvasó manók 
versengésébe. Kezdésként 34 olvasója lett a versenyünknek; reméljük a következő 
tanévben újabb olvasó és újabb, még több könyvet elolvasó gyerekek csatlakoznak az 
„olvasó manók” táborába. 
 

A versenyző 34 kisgyerek közül heten voltak, akik legalább 5-10 könyvet el 
olvastak és a feladatlapot is kitöltötték. Többen (9 fő) két-három könyvet is elolvastak, 
de a legtöbb kisgyerek (18 fő) csak egy-egy könyv elolvasásáig, ill. a feladatlapja 
kitöltéséig jutott el. 

 
Örültünk annak, hogy távolabbi iskolák (Sárhida ill. az Eötvös József 

Székhelyiskola, Öveges József és Izsák Imre ÁMK, Ady Endre Ált. Iskola) diákjai is 
részt vettek a versenyben. Külön dicséret illeti a Landorhegyi Székhelyiskola 2. a 
osztályát, ahonnan 7 olvasó gyerek is kikerült, annak ellenére, hogy a versenyt 3. 
osztálytól hirdettük meg. 

 
A verseny feltétele volt, hogy az adott 10 kötetes listából minél többet olvasson el 

egy-egy kisgyerek, ezért azokat jutalmazzuk, akik legalább 5 könyv elolvasásásig és a 
feladatlap kitöltéséig is eljutottak. 

 
A díjkiosztásra minden olvasó gyereket elvártunk, ahol Scheer Katalinnal, a Nefelé c. 
könyv írójával találkoztattak a gyerekek. Az írónőt és a közönséget a Landorhegyi 
Székhelyiskola 4. c osztályosai a könyv egy részletének hangulatos bemutatásával 
köszöntötték. Ezután került sor a kérdezésre, amelybe a jelenlévők nagyon aktívan 
kapcsolódtak be. 

Scheer Katalinnal, a Nefelé c. könyv írójával találkoztattak a gyerekek 
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A találkozót az eredményhirdetéssel zártuk. Az egyéni emléklapok mellett a helyezettek 
oklevelet és könyvjutalmat is kaptak. 
 

Az olvasó manóság elismeréseit a következő gyerekek kapták meg:  
 

I. Bánhidi Patrik Landorhegyi Székhelyiskola 2. a  10 könyv 
 

II. Horváth Tamara Landorhegyi Székhelyiskola 2. a 8 könyv 
 Balogh Petra Landorhegyi Székhelyiskola 2. a  8 könyv 
 Gyulai Zsóka Landorhegyi Székhelyiskola 3. b 8 könyv 
 

III. Tóth Adrienn Izsák Imre ÁMK 3. osztály  7 könyv 
 Kozma Alexandra Izsák Imre ÁMK 3. osztály 6 könyv 

 
 

„Bölcs szív, véres kard” az Árpádok nyomában Magyarországon és Zalában 
címmel történelmi játéksorozatra vártuk a 2006/2007-es tanévben a vállalkozó kedvű 6. 
osztályos csapatokat. A játékra 20 csapat jelentkezett, s oldotta meg a feladatlapokat. 
Hidán Csaba nagy sikerű öltözék- és fegyverbemutatóval egybekötött előadást tartott az 
Árpád-kor hadviseléséről. 

Zalavár és Türje középkori emlékeinek megtekintésére, a program részeként 
kirándulást szerveztünk márciusban Kőfalvi Csilla vezetésével. Az eredményhirdetést 
múzeum látogatással, azaz a Göcseji Múzeum középkori tárlatának megtekintésével 
egészítettük ki ugyancsak Kőfalvi Csilla tárlatvezetésével. 
 

 
Kirándulás Zalavár középkori emlékeinél  

Kőfalvi Csilla vezetésével 
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A verseny során a gyerekek nem csak feladatlapokat töltöttek ki, hanem 
készültek középkori várakból, s a kirándulásról, a zalai emlékekről egy újság 
összeállításával bizonyították ismereteiket. 
 

A játék során a következő eredmények születtek: 
 

Szent Erzsébet rózsái  Liszt Ferenc Tagiskola 6.a  410 pont 
Boszorkányok pedig nincsenek Salomvár 402 pont 
Árpád utódai Salomvár 389 pont 

 

A FARSANGOLÓK NAPJA rendezvényeit versmondó versennyel kezdtük 
„Fordított világ” címmel. Adott lista alapján választott bolondos, furcsa versek 
elmondásával versenyeztek a gyerekek. Továbbra is fogadtunk minden jelentkező 
versmondó gyereket, akik közel százhúszan vettek részt a megmérettetésen. A 
korosztályonkénti (1-4. osztály) versengésen minden gyerek jutalmat és oklevelet kapott 
a szokásos játékos szöveggel. Hiszen ennek a versmondó versenynek az adja a 
népszerűségét, hogy a kevésbé tehetséges, netán beszédhibás gyerekek is 
megmutathatják versmondásukat; az összes gyerek értékelésével, jutalmazásával 
mindenkinek sikerélménye van. 
 

Álarckészítő versenyre vártunk minden 6-14 éves gyereket: papírtányérból, 
kúpból, kerek dobozból, s mindenből, amit a gyerekek fantáziája enged –szólt a 
felhívásunk. Szerettük volna, ha minél ötletesebb, mókásabb álarcok készülnek, 
olyanok, amelyekhez otthon fellelhetők a kellékek.  
 

51 gyerektől kaptunk álarcot, voltak olyanok is, akik több álarcot is készítettek 
(összesen 57 darab álarcot kaptunk). Örültünk, hogy a városi iskolák mellett a megye 
több településének(Bak, Gellénháza, Zalaapáti) tanulói is képviselték iskolájukat, sőt 
még egy nagykanizsai gyerek is küldött be álarcot felhívásunkra. A nap következő 
rendezvényeként osztottuk ki a díjakat és nyitottuk meg a kiállítást a beküldött 
álarcokból. 
 

A programot természetesen játszóházzal zártuk, ahol hűtőmágnest, álarcokat, 
gyöngykosarat készíthettek nemcsak a gyerekek, de az őket kísérő szülők, nagyszülők 
is. 
         Horváth Anikó 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kisfaludi gyűjtemény megtekintése a Göcseji Múzeumban  
Kőfalvi Csilla tárlatvezetésével 




