
lógiát. Jász Attila versei most németül is
napvilágot láttak.  A fordító, Kalász Or-
solya Hobóval együtt idézte a verseket,
elõbb magyarul, majd Kalász Orsolya
tolmácsolásában németül. Rónai-Balázs
Zoltán, a Hochroth Kiadó vezetõje el-
árulta, hogy kézi kötéssel készülnek a
könyveik, a kiadó alapításától kezdve
azonos külsõvel. Számozott példányokat
készítenek, és mindig igény szerint jelen-
tetik meg õket. Felolvasóesteken vagy az
interneten keresztül lehet megvásárolni a
karcsú, fekete, elegáns köteteket.

Befejezésül Földes Lászlót (Hobót)
kérdezte terveirõl a mûsorvezetést házi-
gazdaként magára vállaló Jász Attila. Ho-
bó elárulta, hogy egy archívum létreho-
zásán dolgozik, melyben megtalálhatók
lennének az általa képviselt, rockba oltott
versinterpretációk. A már meglévõ József
Attila- és Pilinszky-estje mellé most
Ady-esten dolgozik. 

Az este zárásaként Jász Attila elme-
sélte legközelebbi terveit. Szeretne Tatán
egy Csokits-archívumot létrehozni, me-
lyet a Kuny Domokos Múzeumban õriz-
nének és kutatható lenne. (Csokits János
Tatán élte élete utolsó éveit.) Az irodalmi
hagyaték gondozása Jász Attila kezében
van, s ezt õ méltó módon szeretné az utó-
korra áthagyományozni, mint egy „vég-
vári harcos, akit bár körülvett az ellenség,
a harcot sosem adja fel.” ■
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A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos
gyermekeknek Könyvtári böngészõ cím-
mel. 

Szép számmal érkeztek pályamun-
kák, voltak, akik kitûnõen megmutatták
rajzukon, hogy miben is különbözik a
böngészõ bármely más könyv illusztráci-
ójától. Kis alakok, sok esemény, aprólé-
kos kidolgozás, gazdag színhasználat 
jellemezte az alkotásokat. Láthattunk a
hagyományos technikák alkalmazásán
kívül – mint a zsírkréta, színes ceruza,
vízfesték – selyemfestészeti eljárással
készült képeket is. Örülünk, hogy bár al-
só tagozatosoknak írtuk ki a pályázatot, a
nagyobbakat is megihlette a feladat. Va-
lamennyi munka megtekinthetõ a
Magyary Zoltán Mûvelõdési Központ
aulájában, és a könyvtár melletti folyosó-
részen.

A pályázat eredményhirdetését a
könyvtári héten, 2013. október 9-én tar-
tottuk. Különlegesség, hogy a két kor-
csoport, az 1–2. osztályosok és a 3–4.
osztályosok díjazottjai Schmal Róza il-
lusztrátortól vehették át a jutalmakat. 
Róza a Budapesti böngészõ címû könyv
képeinek készítõje, szívesen látogatott el
hozzánk, hogy beavassa a gyermekeket a
böngészõ készítésének rejtelmeibe. Elõ-
adásában képekkel szemléltette a kétkezi
munkától a nyomdai kivitelezésen át a
könyv létrejöttéig tartó munkálatokat.
Megtudtuk, hogy amikor el kellett dönte-
nie, mely budapesti épületek, városré-
szek szerepeljenek a könyvben, mindösz-

Schmal Rózával böngésztünk

✒✒    Goldschmidt Éva



sze tizenkettõt választhatott. A döntésben
segítségére volt két gyermeke, így beke-
rült az állatkert, a vidámpark, a repülõtér
és még sok izgalmas fõvárosi helyszín.

Az elõadás végén a gyermekek is ér-
deklõdõn kérdezgettek, és ügyesen meg-
mutatták a kivetített böngészõn, hogy ho-
vá bújt a boszorkány, hol látunk reptéri
Follow Me autót.

Vendégünk ámulattal csodálta a kis
pályázók rajzait, és a munkák láttán jó
ötletnek, komoly kihívásnak tartaná egy
könyvtárról szóló böngészõ megfestését.
Várjuk! ■

A rajzpályázat eredménye:
1–2. osztály:
1. Szabó Fanni Melinda
(2. osztály, Íriszkert Általános Iskola,
Szomód)
2. Kovács Petra
(3. osztály, Íriszkert Általános Iskola,
Szomód)
3. Kovács Evelin
(2. osztály, Íriszkert Általános Iskola,
Szomód)
Különdíj: Kele Júlia 
(1. osztály, Menner Bernát
Zeneiskola/Festészet Tanszak)

3–4. osztály:
1. Szabó Gréta
(4. osztály, Kõkúti Általános Iskola)
2. Kelemen Anna
(4. osztály, Vaszary János Általános Is-
kola, Jázmin Utcai Tagintézmény)
3. Dományi Levente
(3. osztály, Íriszkert Általános Iskola,
Szomód)
Különdíj: Nagy Dorottya
(4. osztály, Kõkúti Általános Iskola)
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