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ban áll. A hely szellemétõl áthatva helyeztük el
az egyesület koszorúját a kastély falán lévõ em-
léktáblán.

Mikszáth Kálmán szülõfaluját, a közeli
Szklabonyát Dobos László szavait idézve nevez-
hetnénk akár Mikszáth-falvának is, hiszen az õ
életmûve emelte a világba e tájat, a „jó palócok
és tót atyafiak földjét”. Szülõházát már régen le-
bontották. A felújítás alatt lévõ emlékház falán
tábla tájékoztat: „Itt élte át szülei házában Mik-
száth Kálmán gyermek- és ifjúkorát 1852–1872”.
Rövid várakozás után megérkezett Bõhm And-

rás, az emlékház vezetõje a szomszédos Zsébõl
(Zelovce). Tõle a rendelkezésünkre álló idõhöz
mérten mindent megtudhattunk az író ide kötõdõ
éveirõl és emléke ápolásáról. Megnéztük a szüle-
tésének százötvenedik évfordulójára kibõvített és
felújított kiállítás tablóit, s Gáti Miklós 1997-ben
felavatott Mikszáth-szobrát.

Késõ délután érkeztünk a Garam völgyében
fekvõ Lévára. A rövid autóbuszos városnézést
közös vacsora követte a hajdani Bars megye
megyebáljainak színterén, a patinás Oroszlán szál-
ló nagytermében.

Másnap reggel a Szikince patak mentén sétál-
va ismerkedtünk a város nevezetességével, a
IV. Béla idején épült várral, amit a Lévay-család
kihalása után Csák Máté és Balassa Menyhért is
birtokolt, s Dobó István is volt a kapitánya. Rész-
ben Léván játszódik Jókai Mór Szeretve mind a
vérpadig címû regénye. A városban született
Kittenberger Kálmán, a neves Afrika-kutató és
szakíró, emlékét utcanév õrzi.

Irodalmi-történelmi utazásunk utolsó állomása
a Duna bal partján álló Komárom volt. A gazdag
múltú kikötõváros a magyar nyelvû mûvelõdés
szlovákiai központja. Itt született Jókai Mór és
Lehár Ferenc, itt tanult Selye János, a stresszel-
mélet jeles mûvelõje. A Vág torkolatában épült
várát s az akár kétszázezer katona befogadására
képes híres erõdrendszerét még sohasem tudta
elfoglalni az ellenség. „Nec arte nec marte” –
„sem csellel, sem erõvel” – hirdeti az õrtorony
alatti bástya nõalakja, a „kõszûz”. Városnézõ
sétánk megállói: a Lehár-szobor, a színház, a szép
épületekkel körülvett Klapka-tér a reprezentatív
Városházával, s Klapka György, Komárom hõs
védõje szobrával. Felkerestük Jókai szülõházát,
majd szobrát, a Nádor utcában álló Szt. András
templomot, a barokk stílusú görög-keleti szerb
templomot, s Jókai „aranyemberének” sírját az

egykori szerb temetõben. Érdeklõdéssel szemlél-
tük a közelmúltban felépített, változatos közössé-
gi programokat szolgáló, hangulatos Európa
Udvart, ahol az unió tagállamait egy-egy rájuk
jellemzõ épület képviseli.

A felvidéktõl Kéménden, egy kis Garam-menti
magyar faluban vettünk búcsút. A templomban
rövid tájékoztatást kaptunk a település történeté-
rõl, majd a mûvelõdési házban a Vadrózsa ha-
gyományõrzõ gyermekegyüttes lélekemelõ mûsora
keretében megismerkedtünk a helyi „kurtaszoknyás”
népviselettel, s a lakodalomtól bölcsõig kísérõ nép-
szokásokkal, népdalokkal, gyermekjátékokkal. Ezt
követõen Csuka Mária helytörténeti gyûjteményét
néztük meg, és egy kis tájjellegû borkóstolóval és
házi pogácsával zártuk a négy napot.

Komáromba visszatérve a Mária Valéria híd-
nál elbúcsúztunk útimarsallunktól, s a késõ esti
hazatérésig volt idõnk átgondolni és rendszerezni
a felhalmozódott ismereteket, élményeket.

A jól sikerült szakmai program és irodalmi
kirándulás hasznos és emlékezetes napjaiért illes-
se köszönet a szervezõket, Zselinszky Lászlónét,
Gál Józsefnét, a pénzügyeket intézõ Szilágyi Ju-

liannát, Brogyányi Mihályt, a felvidék mûvelõ-
déstörténetének gazdag tárházában kalauzoló ide-
genvezetõnket és a Grand Tours Utazási Iroda
udvarias és megbízható gépkocsivezetõjét.

Kovács Tiborné

ny. könyvtárigazgató

Andersen pacsirtái
és kis segédei

a gyergyószentmiklósi
gyermekkönyvtárban

„A legcsodálatosabb mese mindig a való-
ságból nõ ki, különben az én szép bodza-
fám se hajtott volna ki a teáskannából.”

(Hans Christian Andersen)

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár gyer-
mekrészlege a „Pro Libris” Könyvbarátok Egye-
sületével közösen, 2005. március 30-án a világhí-
rû dán meseíró, Hans Christian Andersen szüle-
tésének kétszázéves évfordulója alkalmából
könyvtárhasználati és mûveltségi vetélkedõt hir-
detett meg harmadik és negyedik osztályos tanu-
lók számára.
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Nekünk, könyvtárosoknak célunk, hogy az
informatizált világban kedvet ébresszünk az él-
ményt adó mesék olvasásához és újraolvasásá-
hoz, a gyermekirodalom gyöngyszemeinek felfe-
dezéséhez, a könyvek közötti búvárkodáshoz, a
lexikonok, kézikönyvek használatának megtanu-
lásához.

A rendezvény megszervezésében segítségünkre
volt testvérvárosunk, Cegléd gyermekkönyvtárá-
nak könyvtárosa, Némedi Tivadarné, aki nagy
szeretettel küldött számunkra segédanyagot a
vetélkedõhöz. Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki a közremûködésért.

A kétfordulósra tervezett vetélkedõre három-
fõs csapatok jelentkezését vártuk. Jelentkeztek a
Kós Károly Általános Iskola, a Fogarassy Mi-
hály Általános Iskola, valamint a Salamon Ernõ
Gimnázium tanulói. Összesen 54 gyerek, tehát
18 csapat vett részt az elsõ fordulóban.

A vetélkedõ során a gyerekek feladatlapokat
kaptak, amelyek Andersen életével, meséivel
kapcsolatos kérdéseket és egy rejtvényt tartalmaz-
tak. Érdekes feladatnak bizonyult a könyvborító,
illetve egy meseillusztráció megtervezése. A gye-
rekek szebbnél szebb rajzokat adtak be, ezekbõl
kiállítást tervezünk a gyermeknap alkalmából.

Az elsõ forduló feladatainak megoldását má-
jus 3-áig adhatták le a gyerekek. Május 4-én a
könyvtár olvasótermében tartottuk a verseny elsõ
fordulójának kiértékelését és hirdettünk ered-
ményt. A helyszínen jelen volt a Fény TV tudó-
sítója, és eljöttek a résztvevõk osztálytársai, taní-
tói is. Minden csapat jól dolgozott, így nehéz volt

a választás. A tervezett három
csapat helyett négy jutott a
döntõbe:

1. Égszínkék csapat: Portik

Emese, Szabó Noémi, Szilágyi

Réka (Fogarassy Mihály Álta-
lános Iskola IV. B osztály, ta-
nítónõk: Kiss Klára és Fiegel

Anna);
2. Táltos trió csapata: Pál

Andrea, Balázs Antónia, Szé-

kely Brigitta (Fogarassy Mihály
Általános Iskola IV. B osztály,
tanítónõk: Kiss Klára és Fiegel
Anna);

3. Andersen pacsirtái csa-
pat: Erõss Réka, Blénesi Rita,

György Noémi (Salamon Ernõ
Gimnázium IV. D osztály, tanítónõ: Sájter Gi-

zella);
4. Andersen kis segédei csapat: Bálint And-

rea, Puskás Tünde, György Tünde (Kós Károly
Általános Iskola IV. A osztály, tanítónõ: Csata

Ilona).
A vetélkedõ második fordulóját május 11-én

rendeztük, ugyanott. A csapatok feladatlapokat
kaptak, amelyek kitöltésére negyven perc állt ren-
delkezésükre. A feladatlapok kiértékelését a
könyvtárosok, Kovács Klára, Tinka Olga és Sza-

kács Rita végezték. Nyertesek voltak:
1. hely: Andersen kis segédei és Andersen

pacsirtái
2. hely: Égszínkék csapat és Táltos trió
Andersen az európai meseírás jeles képviselõ-

je lévén, a rendezvényt összekapcsoltuk az Euró-
pa nap alkalmából szervezett rendezvénysorozat-
tal, és a második fordulóra meghívtuk Butyka

Lórándot, a Hargita Megyei Európai Információs
Központ munkatársát, aki elõadásában képek és
filmek segítségével bemutatta Dánia szépségeit.
A nyertesek könyveket, okleveleket és apró aján-
dékokat vehettek át a rendezvény végén.

A rendezvény népszerûsége, a gyerekek és
pedagógusok elégedettsége, lelkes részvétele a
versenyben bizonyítják annak sikerességét. Biz-
ton állíthatjuk, hogy ezek a gyerekek szeretettel
térnek vissza, és továbbra is hûséges olvasói
maradnak könyvtárunknak

Kovács Klára

gyermekkönyvtáros
Gyergyószentmiklós Városi Könyvtár


