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Vig Balázs író látogatott el 2014. novem-
ber 5-én, a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár felkérésére, Tatára. A nézõkö-
zönséget a Talentum Általános Iskola, va-
lamint a Vaszary Általános Iskola diákjai
alkották, akik már nagyon várták Balázs
érkezését. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy a Talentum Iskola negyedike-
sei elõre megvásárolták a Puszirablók cí-
mû könyvet, amely e találkozó témáját
adta, és az õszi szünetben el is olvasták. 

A lurkók így kiszolgálták elõadónkat
a könyvvel, hol az egyikük példányából
olvasott fel részletet, hol egy másik diá-
két kérte kölcsön. A gyermekek pedig
lelkesen, már-már meghosszabbított ka-
rokkal nyújtották át könyvüket.

Az elõadás nem szokványosan indult,
ugyanis elõ kellett csalogatni Balázst, aki
kisvártatva kalózként robbant be a terem-
be, és a sok-sok tágra nyílt szempár mind
rászegezõdött. Volt is jelentkezõ a kalóz-
szerepre!

A Puszirablók címû mese hõse,
Szeretke királylány, sok gyermek ked-
vence lett már a könyv olvasásakor. Az
író segítségével bemutattuk, mi történt,
amikor a lány fürdött: kezünkkel imitál-
tuk, amint egy hatalmas szívet rajzolunk
a pára lepte tükörre. A történet szerint

Szeretke királylányt a fürdõkád lefolyó-
jából elõbukkant kalózhajó nyelte el. 
Kalandos útján nem volt egyedül, talál-
kozott Bújócskával, a kisfiúval, és ken-
gurujával. Szabadulásuk ára pedig,
ahogy arról a kalózkapitány rendelkezett:
egy mázsa puszi. A gyermekeknek fontos
a szülõi szeretet, és hogy azt tettekben,
például jóéjtpuszival is kifejezzék. A lur-
kók most megoszthatták egymással, mit
éreztek akkor, amikor elmaradt az esti
puszi. Természetesen kalózversenyt is
hirdetett elõadónk, öt bátor jelentkezõ
közül a kalózkapitánynak kellett eldönte-
nie, hogy ki a legbelevalóbb, legfélelme-
tesebb, legkitartóbb kalóz.

Vidám, jó hangulatú találkozó, ame-
lyen kicsik és nagyok játéka és az abból
fakadó öröm ötvözõdött, így jellemezhet-
nénk vendégünk nagyszerû elõadását. Az
aktív feladatmegoldás a kalózválasztás-
sal még nem ért véget, most ugyanis nem
a megszokott asztalterítõt használtuk
díszletként, hanem Balázs gyönyörû szí-
nekben pompázó terítõjét, amelyre az
író-olvasó találkozók alkalmával írtak,
rajzoltak a gyermekek. Ennek a feladat-
nak ezúttal is szívesen eleget tett a kö-
zönség, mi több, az író dedikált könyvjel-
zõkkel ajándékozta meg a lurkókat.

És hogyan gyûjtenek be egy mázsa
puszit a történet fõszereplõi? Erre a kér-
désre gyermekkönyvtárunkban is megta-
lálhatod a választ, ha kikölcsönzöd a
könyvet és elolvasod. Az izgalmas, rejté-
lyes események mellett az író neked és
valamennyi kis olvasónknak szóló szív-
beli üzenetét is megtalálod. ■

Víg olvasók találkoztak Vig Balázzsal
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