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A gyerekektõl semmilyen elõzetes tájékozó-
dást nem kértünk, mert a foglalkozás úgy sokat
veszített volna természetességébõl, hiszen célja-
ink között a „szórakozva tanulás” is fontos szem-
pontként szerepelt. A beszélgetések alkalmával
azonban mégis a gyerekek leptek meg bennünket
azzal, hogy könnyedén válaszoltak a feltett kér-
désekre. Nagy érdeklõdéssel hallgatták a Luca-
naphoz fûzõdõ hiedelmeket. Közös éneklés és egy
mindenki számára új és ismeretlen dal megtanu-
lása is színesítette a délutánt. A szinte már csalá-
dias légkörû foglalkozáson a gyerekek nemcsak
hallhattak a karácsony jelképeirõl, hanem kézzel
foghatóan is megismerkedhettek velük.

A találkozó végén stílusosan, almával, pogá-
csával és szaloncukorral teli fonott kosárkákból
fogyaszthattak a gyerekek.

A szeretet ünnepére készülve, meglepetésként
a következõ õsi ír áldást adtuk a gyerekeknek
útravalóul, hogy melegséggel a szívükben emlé-
kezzenek vissza erre a jó hangulatban eltöltött
decemberi napra:

„Legyen mindig a lábad elõtt út,
Arcodat melegen süsse a nap,
A hátad mögül fújjon a szél,
S amíg újra találkozunk,
Hordozzon tenyerén az Isten!”

A foglalkozássorozat 2005-ben is folytatódik.
Januárban a farsanggal, februárban a nagyböjttel
és a kiszehajtással, márciusban a húsvéttal, má-
jusban a lakodalmakkal, júniusban pedig a Szent
Iván napjával kapcsolatos hagyományokat, szo-
kásokat elevenítünk fel.

Reménykedünk a további sikeres folytatásban
és abban, hogy az elkövetkezendõ foglalkozások
mindegyike sokunk megelégedésére és épülésére
szolgál majd.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna

Kiskunhalasi Városi Könyvtár

Mesemondó gyermekek
találkozója Halason

A Kiskunhalasi Városi Könyvtár az elmúlt év
december 13-án ismét megrendezte a már hagyo-
mánnyá vált mesemondó versenyt.

 A mesemondó gyermekek találkozójának
városi döntõjén Kiskunhalas és kistérsége diákjai
két korosztályban, hattól tíz és tíztõl tizennégy
évesig vettek részt.

 A városunkból hat általános iskola és két
gimnázium, a kistérségbõl pedig hat településrõl
összesen kilenc tanuló képviseltette magát, isko-
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láját, illetve települését a megmérettetésen. A ver-
seny fontos kritériuma, hogy kizárólag magyar
népmesével lehetett nevezni.

 A könyvtárunkban egy idõben két helyszí-
nen zajlódó mesemondást nagy érdeklõdés kísér-
te mind a felkészítõ tanárok, mind pedig a hozzá-
tartozók részérõl, akik szurkolva gyermekeiknek
végigizgulták az egész versenyt.

A szerepléseket minden esetben tapssal jutal-
mazta a közönség.

A verseny végén a két zsûri ismét nehéz hely-
zetbe került. Az igazán felkészült, színvonalas,
egyéni elõadásmódú produkciókból helyezetteket
kellett választani.

A hosszas tanácskozást
a döntés követte, és az aláb-
bi helyezések születtek:

Az alsó tagozatosoknál
a 6–10 éves korosztályban:
1. Kotroczó Luca (Tompai
Ált. Isk. 3. oszt.)
2. Torma Gábor (Szent
József Ált. Isk. 4. oszt.)
3. Molnár Anett (Pirtói Ált.
Isk. 2. oszt.)
A felsõbb évfolyamok ese-
tében a 10–14 évesek kor-
osztályában:
1. Bödecs András (Szilády
Áron Ref. Gimn. 5. oszt.)
2. Tancsik Anikó (Farkas
László Ált. Isk. Kelebia 6.
oszt.)
3. Horváth Petra (Tompai
Ált. Isk. 7. oszt.)

Az elsõ helyezettek kép-
viselhetik majd városunkat,
illetve kistérségüket a me-
gyei fordulón, a mesemon-
dó gyermekek kecskeméti
találkozóján, a megyei
könyvtárban. A további
helyezettek könyvjutalom-
ban részesültek.

Tartalmas, szép pillana-
tokkal töltõdhetett fel, aki
részese volt ennek a ren-
dezvénynek, hiszen a me-
semondás csodálatos dolog,
megérinti szívünket kortól
függetlenül.

Tóthné Felföldi Zsuzsanna

Kiskunhalasi Városi Könyvtár


