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is kialakult olvasás közben
a hõsök iránt –, és ez nem
más, mint a szeretet. A mai
világban a gyerekeknek, de
a felnõtteknek is nagy
szükségük van erre az
emberi érzésre és arra is,
hogy ezt mások iránt is ki
tudják fejezni.

Nem csak a szeretet,
hanem az együvé tartozás
is fontos motívuma a
könyvnek. Az eltérõ tulaj-
donságokkal rendelkezõ
szereplõk a különbségek
ellenére is egyet gondol-
nak, szeretik és segítik
egymást. Jól érzik magu-
kat együtt a Kerek Erdõ-
ben, és ettõl lesz olyan ke-
rek az egész történet.

A Szegény Dzsoni és
Árnika címû könyv azt
sugallja, hogy a jó képes
megváltoztatni a gonoszt,
és hogy a sorsunk is bár-
mikor jóra fordulhat. A
mesében különbözõ meg-
oldásokat láttunk arra,
hogy a problémákat, az
ellentéteket milyen köny-
nyen fel lehet oldani, csak

meg kell próbálni odafigyelni egymásra, segíte-
ni és ellátni a másikat megfelelõ tanáccsal.

Úgy gondoljuk, hogy az író mûvei hétközna-
pi történésekrõl és nagyon is emberi dolgokról
szólnak. Sokat tanultunk a könyvek elolvasásá-
val, hiszen emberségbõl, szeretetbõl, egymás
megbecsülésébõl jó példát kaptunk Lázár Ervin-
tõl. Mindenképpen gazdagodott az érzés- és ér-
zelemvilágunk, változott az értékrendünk is, meg-
tudhattuk mi fontos az életben és mi nem. Ol-
vasni, olvastatni fogjuk Lázár Ervin könyveit a
jövõben is, hiszen valamennyi korosztálynak meg
kell ismernie ezeket a kincseket. Gyermek-
könyvtárosként mindent megteszünk ezért.

A vetélkedõ gyõzteseit budapesti színházlá-
togatással jutalmaztuk. A Madách Színházban a
Négyszögletû Kerek Erdõ címû darabot néztük
meg, mely osztatlan sikert aratott a gyerekek
körében. Érdekes volt színpadi feldolgozásban

látni azt a mûvet, amelyet könyv alakban annyi-
szor átolvastunk, feldolgoztunk. Mi ezzel a sike-
res rendezvénnyel köszöntjük Lázár Ervint szü-
letésnapja alkalmából, és kívánjuk neki, hogy
még minél több mesével ajándékozza meg a
gyermekeket és a felnõtteket egyaránt.

Bárány Ildikó–Hatala Lászlóné

Húsvéti képeslap-
és szalvétakiállítás

Tégláson
Több száz húsvéti témájú, régi és újabb kort idézõ
képeslapból és szalvétából összeállított gyûjte-
mény volt megtekinthetõ április végéig a téglási
Városi Könyvtárban.

A kiállítás anyagát a település gyermek, illet-
ve felnõtt lakossága nagy lelkesedéssel bocsá-
totta a könyvtár rendelkezésére, s az összefogás
eredményeként igazán színes, az ünnep szimbó-
lumainak sokaságát felvonultató tárlat született.

A felnõttek számára emlékeket, újraéledõ pil-
lanatokat, a gyermekek számára pedig játékos,
színekre, formákra való önfeledt rácsodálkozást
jelentõ eseményt színesítette az ezen alkalomra
meghirdetett locsolóversíró pályázat eredmény-
hirdetése, díjkiosztó ünnepsége is.

A vidám, hangulatos est fénypontja a téglási
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mûvészeti Isko-
la néptánc csoportjának húsvéti népszokásokat
felelevenítõ dramatikus játéka volt, Aradi
Tamásné pedagógus irányításával.

Köszönet a szereplõknek az élvezetes elõadá-
sért, a versíróknak az ötletes alkotásokért, a képes-
lap- és szalvéta-tulajdonosoknak a kiállítás megva-
lósításáért, látogatóinknak pedig kitüntetõ figyel-
mükért. (Németi Katalin)




