
Lassan hagyományosnak tekinthetõ a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár madarak
és fák napja alkalmából rendezett szavaló-
versenye. A tavalyi megmérettetés sikeres-
nek bizonyult, és talán ennek köszönhetõ,
hogy idén közel ötvenen jelentkeztek a ver-
senyre. Persze az is lehet, hogy a téma fogta
meg a gyermekeket, hiszen mi másról szól-
hatnának a versek e jeles napon, mint az év
madaráról: a cinkérõl.

A május 10-én megrendezett versenyre a
nevezés két korcsoportban történt. Külön dí-
jazták az elsõ-második osztályosokat és kü-
lön a harmadik-negyedik osztályosokat. A
megmérettetés egymással párhuzamosan
zajlott a Magyary Zoltán Mûvelõdési Köz-
pont Vízimalom, illetve Klub helyiségében.
A programot Márkusné Sinkó Ildikó könyv-
tárigazgató nyitotta meg, aki biztatta a fiata-
lokat, nincs miért izgulniuk. Sõt, a gyerme-
kek ügyesen felelték meg az eseménnyel
kapcsolatban feltett kérdéseit is. Valamennyi
gyermek tudta, hogy a PiCinke jelzõben az
év madara rejtõzik.

A repertoárban éppúgy hallhattunk klasz-
szikus költõtõl verset, mint kortárstól. Petõfi
Sándor A három madár címû költeményével
Illés Levente ejtette ámulatba a zsûrit, míg a
mai szerzõk közül Nagy Bandó András Ma-
dáretetõ címû költeménye volt a legnépsze-
rûbb. A zsûri tanácskozásának ideje alatt a

legkisebbeknél Pál Nikolett könyvtáros
origami foglalkozása „kötötte le” a gyerme-
keket. A nagyobb korosztály A sündisznócs-
ka lovagol címû bábjátékot tekintette meg,
amíg a zsûri a pontokat számolgatta. A báb-
elõadásért dicséret illeti a könyvtáros kollé-
gákat, Petrozsényi Esztert, Mennerné Papp
Mártát, Pál Nikolettet, és Horváth Alexand-
ra harmadik osztályos kis szavalót, akiket a
mackó, a két cinke (és a legyek), valamint a
süni szerepében láthatott a közönség. Kollé-
gánk, Paulovics Milán a technikus „bõrébe
bújt” ezen a délelõttön, hiszen õ volt, aki a
játék alatt a zenei aláfestést szolgáltatta.
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
PiCinke versmondók a porondon

A PiCinke szavalóverseny helyezettjei:

Elsõ-második osztály:
1. Schmidt Péter (Vaszary János Ált. Isk. Jázmin utcai
tagintézménye, 1. oszt.) 

– Matos Maya: Éhes cinke
2. Petróczy Panna (Szt. István Ált. Isk., Baj, 2. oszt.) 

– Kányádi Sándor: Cicus, cinke, citera
3. Horváth Levente (Szt. István Ált. Isk., Baj, 1. oszt.) 

– Gazdag Erzsi: Cinege etetés
Különdíj: Tóth Anna (Szt. István Ált. Isk., Baj, 2. oszt.) 

– Gazdag Erzsi: Cinege etetés

Harmadik-negyedik osztály:
1. Bognár Róbert (Szt. István Ált. Isk., Baj, 3. oszt.) 

– Bajor Andor: A cinege így 
panaszkodik a rigónak

2. Baranyai Júlia (Szt. István Ált. Isk., Baj, 3. oszt.) 
– Pósa Lajos: A cinke

3. Antal Krisztián (Kõkúti Ált. Isk., 3. oszt.) 
– Nagy Bandó András: Madáretetõ

Különdíj: Nagyváradi Réka (Kõkúti Ált. Isk. 
Fazekas utcai tagintézménye, 3. oszt.) 

– Zelk Zoltán: A két cinke

✒✒    Goldschmidt Éva



Miután megszületett a végeredmény, a ki-
sebbeknél Slezák Istvánné Györgyi könyvtá-
ros és Fábiánné Csányi Erika, a Fürdõ Utcai
Óvoda óvodapedagógusa értékelte a hallotta-
kat. A zsûrinek egyáltalán nem volt könnyû
dolga, bár az adott pontszámokat tekintve
igen „egy húron pendültek”. Schmidt Péter, a
Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai
Tagintézményének elsõ osztályos tanulója,
aki már több versmondó versenyen gyõzött,
most Matos Maya Éhes cinke címû versével
végzett az élen. A harmadik-negyedik osztá-
lyosoknál a baji Bognár Róbert nyerte el leg-
inkább Kárpáti Csabáné Gyöngyi és Polgár
Anna Rózsa ítészek tetszését. Róbert a cine-
ge panaszával és a rigó vigasztaló szavaival
gyõzte meg a zsûritagokat. S bizony jól tesz-
szük, ha Bajor Andor versének utolsó sorait
mi is megszívleljük: „Dalolj, mert énekelni
jó, / S hamarább kacag föl a nyár: / Hát föl a
fejjel, jó fiú, / Többé ne sírdogálj!”

Azok a gyermekek is örültek, akik nem
értek el helyezést, mert kellemes társaság-
ban, tartalmasan tölthették idejüket. Sõt, üres
kézzel sem távoztak, hiszen az eseményrõl
készült emléklap mindig emlékezteti majd
õket arra a madarak és fák napjára, amelyen
a cinkét ünnepeltük. ■
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Íme, ilyen gyorsan eltelt az a fél év, amióta havi

rendszerességgel jelentkezik a Móricz Zsigmond

Városi Könyvtár új, olvasótoborzó rendezvényso-

rozata: A családunk könyvtára. Tavaly november

8-án kelt útjára ez a kezdeményezés, mely – bát-

ran állíthatom – meghozta a tõle várt sikereket. 

Az eddig lezajlott hat eseményen 238-an vet-

tek részt, kicsik és nagyok, kis- és nagycsaládo-

sok, egyedülállók és házaspárok, nyugdíjasok és

aktív dolgozók egyaránt. Hogy mi lehetett a vonz-

erõ? Talán könyvtárunk hétrõl hétre megújuló

könyv-, folyóirat-, és DVD-választéka? Vagy a

kedves, gyors kiszolgálás, amivel körülvettük új

és régi olvasóinkat? Nehéz megadni a választ, de

az biztos, hogy május 16-ig a programra ellátoga-

tók több mint fele élt a könyvtár nyújtotta ingye-

nes beiratkozási lehetõséggel, illetve az audiovi-

zuális dokumentumok (CD, DVD, CD-ROM,

hangoskönyv) kölcsönzésére kialakított ajándék

AV-tagságival, mellyel egy hónapon át kölcsö-

nözhetõk a fent említett dokumentumtípusok. 

A program létrejöttét a TÁMOP 3.2.4 jelû pályá-

zatnak köszönhetik olvasóink.

Sokan annyira jól érezték magukat nálunk,

hogy visszatérõ vendégként több alkalommal is

ellátogattak a könyvtárba. Az is többször meg-

esett, hogy egyik hónapról a másikra gyarapodott

egy család létszáma, mert az édesanyák az idõ-

közben megszületett kis csemetét is magukkal

hozták! Nem lehet elég korán elkezdeni a köny-

vek megszerettetését – vallották többen is a fiatal

anyák közül. Olyan is megtörtént, hogy egy leg-

közelebbi alkalommal már a nagyszülõket is ma-

gukkal csábították az unokák, így együtt használ-

ták ki a könyvtár nyújtotta elõnyöket: történelmi

regényt, krimit kölcsönöztek a felnõttek, mese-

könyvet vittek a gyerekek, fénymásoltattak a csa-

ládi ügyintézéshez, majd a végén közösen válasz-

tottak egy vidám családi mozit szombat délutánra. 

Ne keseredjenek el azok sem, akik lemaradtak

a novembertõl májusig tartó programsorozatról,

mert a nyári vakáció után, szeptember 12-én újra

jelentkezünk – természetesen az elmaradhatatlan

ínycsiklandozó finomságokkal egyetemben,

amikkel minden alkalommal vártuk és várjuk a

programra érkezõket. ■

A könyvtár a miénk!

✒✒    Dományi Zsuzsa




