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Amikor még kicsi a macska, néha már akkor
is nagyot tud karmolni. Hát még a kicsi
oroszlán! Ahogyan a kölyökkorban lévõ 
apró ragadozók sejtetni engedik a késõbbi
tiszteletre méltó, remek példányát a termé-
szetnek, úgy lehet felfedezni a kezdõ, még
tétován lépõ, de már az úton elindulni kívánó
fiatalokban a leendõ kiváló elõadók adottsá-
gait. Ilyenkor mondjuk: már megmutatkoz-
nak oroszlánkarmai, vagyis fel-felcsillant
valamit a késõbbi tehetségébõl. 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár szavalóversenyeket rendezett az elmúlt
években, és mindegyiken feltûntek tehetsé-
ges, jó adottságú fiatalok. 

Kár volna õket elengedni és csak a verse-
nyeken találkozni velük. Mi történne, ha ren-
dezvényeket biztosítanánk nekik, ahol be-
mutatkozhatnának? – gondoltuk.

A gondolatot tett követte, s elkezdõdött az
ötlet kibontása. A szavalóversenyeken díja-
zottakkal négy mûsorblokkot sikerült ösz-
szeállítani, s ezek mindegyike más-más han-

gulatú, más közönséghez szóló mûsor lett.
Minden csoport egy-egy tatai iskola tanulói-
ból tevõdik össze. Arra gondoltunk, ne min-
dig csak a helyi közönség részesüljön a mû-
sorokból. Sok környezõ kistelepülés van 
nehéz helyzetben, nem jutnak el hozzájuk
rendezvények, irodalmi mûsorok. Pedig fõ-
leg az ott élõ diákokat, a formálható, szépre,
jóra nevelhetõ fiatalokat kellene követendõ
példával ellátni, hátha kedvet kapnak õk is az
irodalom aktív mûveléséhez, akár az íráshoz,
akár az elõadáshoz. Mellettük ott vannak
azok az idõsebbek, akik a községük határát
már nem lépik át, nem utaznak más telepü-
lésre azért, hogy egy-egy elõadást megte-
kintsenek. Nekik szintén nagy élményt je-
lenthetne a fiatalok (az unokáikkal egykorú-
ak) elõadásában hallani az értékes mûveket.

Mivel a mûsorok eltérõ stílusúak, egy-egy
településre többször is el tudunk látogatni,
alkalmanként más és más közönséget meg-
célozva. Így lehet például a kisiskolásoknak
mûsort ajánlani, vagy a nyugdíjas klubok-
nak, vagy éppen a fiatal, középiskolás kor-

osztálynak. S mivel a fellépõ gyerekek jó-
részt tataiak, szeretnénk azt is bevezetni,
hogy a felkeresett község legjobb vers- vagy
prózamondója szintén bekapcsolódjon a ren-
dezvénybe, õ is fellépjen a mûsor keretében
a vendégekkel együtt.

A versek között hangulatos zeneszámok
is elhangzanak, szintén diákok, mégpedig a
Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek
elõadásában.

Ma már a rendezvénysorozat felénél tar-
tunk, könyvtárunk dolgozója, Petrozsényi 
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Félidejéhez érkezett az Oroszlánkarom programsorozata



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 




