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✒✒  2016 tavaszán meseíró pályázatot írt

ki a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Tata és környéke gyerekei körében. Az

apropót az adta, hogy nyolcvan éve

született Lázár Ervin meseíró.

A vállalkozó kedvûeknek mindössze

annyi volt a feladatuk, hogy az õ mese-

alakjai közül válasszanak ki egyet vagy

többet, és írjanak róla (róluk) saját me-

sét. A gyermekkönyvtár olvasói keres-

gélni kezdtek a nagy meseíró könyvei

között, hogy kiválasszák saját történe-

tük hõseit. Így keltek életre újra a Négy-

szögletû Kerek Erdõ lakói, a Szegény

Dzsoni és Árnikából ismert tizenkét na-

gyon testvér, Ipiapacs, Rézbányai Gyõ-

zõ, valamint Kriszti királykisasszony és

még számos Lázár Ervin-i mesefigura. 

A pályázat különlegességét az adta,

hogy a beérkezett meséket Varró Dániel

értékelte, ugyanis író-olvasó találkozóra

invitáltuk az ismert költõt és mûfordítót,

s így adta magát a lehetõség, hogy már

a személyes találkozó elõtt megismer-

kedjen közönsége írói tehetségével. 

Május 4-én végre eljött a nap, hogy

megtudjuk, kik a gyõztesek, és Varró

Dani gratulációjával egybekötve meg-

kapják megérdemelt oklevelüket, cso-

koládéjukat és egyedi kulcstartójukat,

amelyrõl a gyermekkönyvtár logójának

vidám napocskája mosolygott a lurkók-

ra. Természetesen könyvjutalomban is

részesültek a nyertes pályázók, amit

Varró Dani még kortárs szerzõk gyer-

mekkönyveivel tetézett meg.
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Az író-olvasó találkozó színes volt és

hangos, mivel a több mint hetven gye-

rek kórusban szavalta Varró Dani mon-

dókáit és verseit a Túl a Maszat-hegyen,

a Kerge ABC és a Nem, nem, hanem cí-

mû könyvébõl. Harsány nevetéssel,

frappáns rímekkel telt meg a terem

másfél órára, s a programot nyüzsgõ,

rajongó dedikálás, könyvvásárlás zárta. 

A költõ saját bevallása szerint érezte,

hogy szívébe fogadta õt a közönség, és

ez az érzés kölcsönösre sikeredett. Re-

méljük, egyszer a felnõtt könyvtárban is

üdvözölhetjük ezt a méltán népszerû,

több mûfajban alkotó, színes egyénisé-

get, hogy költõvé válásáról, színházi si-

kereirõl és mûfordításairól meséljen ne-

künk, olvasóknak. ■
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NYERTESEK

I. Báti Lea Klára, Színes Iskola

II. Novák Olivér, Színes Iskola

III. Kozicz Júlia Anna, Színes Iskola

KÜLÖNDÍJASOK

Lakatos Nikolett, Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola, Dunaalmás

Dományi Levente, Íriszkert Általános

Iskola, Szomód

Kiss Klára Eszter, Fazekas Általános

Iskola




