
Eszter (aki nemcsak könyvtáros, hanem szí-
nész is) állította össze a mûsorokat és készí-
tette fel a gyerekeket. Örömmel tölt el ben-
nünket, hogy a kistérségi könyvtárakba járó
közönség és a könyvtárosok egyaránt szere-
tettel és lelkesen fogadták a mûsorokat, s
akárhol jártunk, a nézõk már jelezték: nagy
kíváncsisággal várják a következõ csoportot
is. Az általános iskolások mûsoraiban elõfor-
dulnak kötelezõként tanult versek József At-
tilától, Petõfi Sándortól vagy Zelk Zoltántól,
de helyet kaptak a mûsorban a gyerekek által
választott, iskolában nem tanított szerzõk is,
mint például Nógrádi Gábor vagy Roald
Dahl. A középiskolásoknál Tóth Árpád, Eöt-
vös József, Ábrányi Emil, Heltai Jenõ mellett
Weöres Sándor és Varró Dániel is „megszó-
lal”, a másik gimnazista csapat pedig kizáró-
lag Wass Albert mûveibõl szerkesztett mû-
sorral járja a vidéket. Az elõadók a Vaszary
János Általános Iskola, a Kõkúti Általános
Iskola és annak Fazekas Utcai Tagintézmé-
nye, az Eötvös József Gimnázium és a Tatai
Református Gimnázium növendékei. Dicsé-
ret illeti õket szép teljesítményükért! ■
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Ismerkedés a könyvtárral – játékosan

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
ismét színesítette programkínálatát: 2011 ta-
vaszától könyvtárhasználati vetélkedõket
szervez 5–10. osztályos tanulóknak. Kiscso-
portos vetélkedõink célja az ismeretbõvítés,
s emellett az önálló ismeretszerzésre való
nevelés is. A foglalkozásokat az osztályokat
kísérõ pedagógusokkal egyeztetve tartjuk. 

Egy-egy vetélkedõ általában egy-másfél
órát vesz igénybe. Alkalmanként egy osz-
tályt várunk, akikbõl két csapatot alkotunk.
A gyõztes csapat igényes, szórakoztató tár-
sas- vagy stratégiai játékot kap ajándékba. 

Az 5–6. osztály foglalkozásait Goldschmidt
Éva gyermekkönyvtáros tartja, a 7–10. osz-
tályosokét pedig Dományi Zsuzsa könyvtá-
ros. A kisebbeket olyan társasjátékokkal 
jutalmazzuk, amelyek a logikai készséget
fejlesztik, a kreatív gondolkodást serkentik,
pl. Activity, Beugró, Let’s party. A nagyob-
baknak olyan középkori stratégiai, gazdasá-
gi, kommunikációs társasjátékkal kedves-
kedünk, mint a Carcassonne, Alhambra, 
Lovagkor, vagy az asszociációs készséget
fejlesztõ Dixit nevû játék. 

A rendezvénysorozat elsõ állomásán,
február elején, a Vaszary Általános Iskola 
6. osztályos tanulói adtak számot könyvtár-
ismeretükrõl, s csakhamar csatlakozott a
Szomódi Általános Iskola felsõ tagozata is 
a kezdeményezéshez. Márciusban a Diákott-
hon, valamint a Jávorka Sándor Szakközép-
iskola kilencedikesei, tízedikesei látogattak 
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el hozzánk. A programon végigkalauzoltuk
a gyerekeket a felnõtt- és a gyerekkönyvtá-
ron, elmondtuk, mit hol találnak, mi segíti
tájékozódásukat. Témánk volt a betûrendbe
sorolás, a könyv felépítése, elemei. A kézi-
könyvtárban konkrét példákon keresztül
mutattuk be szócikkek keresését lexikonban,
illetve szótárban. Külön kis tájékoztatót tar-
tottunk könyvtárunk folyóiratairól, hiszen a
140-féle szaklap között nem könnyû el-
igazodni. Szó volt még a katalógusfiók
használatáról, a benne való keresésrõl is. 
A raktározási táblázat segítségével a gyere-
kek megkeresték, milyen Cutter- és ETO-
számot kapnának, ha könyvet írnának vala-
milyen témakörben. 

A játék során elhangzottak még villám-
kérdések, volt kakukktojás játék, valamint
konkrét könyveket kellett a tanultak alapján
visszasorolni a polcra. A vetélkedõ elnyerte
a tanulók tetszését, a játék végén többen
ígérték, hogy beiratkoznak, és olvasóként is
visszatérnek a könyvtárba. Tapasztalatból
mondhatjuk: valóban visszatérnek! ■

Oroszlánkarom a hegyek
karéjában

✒✒    Petrozsényi Eszter

Nagy hegyek között, Tardoson, gyönyörû kör-
nyezetben, szépen felújított mûvelõdési ház-
ban léphettek fel a Tatai Református Gimná-
zium tanulói Wass Albert és Márai Sándor
mûveibõl összeállított mûsorukkal.

2011. április 12-én délután sokan eljöttek
a helyi lakosok közül az elõadásra, és a diá-
kok, ettõl fellelkesülve, nagy átéléssel, szépen
megformálva mondták a verseket, prózákat.
Zenét is hallgattunk az egyes mûsorrészek kö-
zött, Pozsgay Zsófi érett, mûvészi fuvolajáté-
kában gyönyörködhettünk. A kezdõ versek a
különbözõségrõl, a másságról, a kiválasztott
sors nehézségérõl szóltak, a közbeékelt pró-
zák a próbatételek vállalásának szükségessé-
gérõl, a hit megtartó erejérõl beszéltek. Ké-
sõbb a hazától távol élõ költõk a bujdosás fáj-
dalmát, a soha nem szûnõ honvágyat, a haza,
a szülõföld örökké fájó hiányát énekelték
meg, s a végén a hitet az élet jobbrafordulásá-
ban, a vállalt úton való következetes, töretlen
haladás fontosságát s a nyelv megtartó erejét
hangsúlyozták az írások. Rajj Rékát már sok-
szor hallottuk nagyon szépen verset mondani,
de most könnyeket csalt a nézõk szemébe!
Pozsgay Zsófi nemkülönben, s muzsikája
egyre elmélyültebbé válik: nagy öröm õt hal-
lani. Sulyok Viktória csengõ, tiszta hangjával
szinte áttetszõvé, könnyen érthetõvé varázsol-
ja a bonyolult gondolatokat, s Gerencsér 
Dániel õszinte, kamaszos hévvel, vállalással
adta elõ az õ számára kijelölt verseket, próza-
részleteket. Külön öröm és meglepetés volt az
elõadóknak, hogy Tardoson helyi rádió is mû-
ködik, s a mûsorból majd részleteket játsza-
nak le mindazoknak, akik nem lehettek ott az
elõadáson.

A nézõk nagy tapssal hálálták meg a szín-
vonalas elõadást, a vendéglátóink pedig egy
kis falatoznivalóval kedveskedtek a fiatalok-
nak, akik a szép teljesítmény utáni jólesõ fá-
radtsággal utaztak haza ebbõl a szép kis hegyi
faluból. ■

✒✒    Dományi Zsuzsa




