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Balázs-járás, farsangi szokások

A Balázs-járás népszokásának kellékei a püs-
pöksüveg, a papírcsákó és a fakard. Most a fiúk
kerültek elõtérbe. A farsangról már sokat tudtak.
Kiemelten a busójárás szokásáról beszélgettünk,
miután ebben az évben magam is megtapasztal-
hattam a mohácsi eseményeket.  Rita farsangi
köszöntõket, dalokat tanított. Álarckészítéssel
zártuk a programot. Mindig nagy türelemmel és
kreatívan kapcsolódtak be a kézmûves foglalko-
zásokba, és a dicséret szárnyakat adott.

Virágvasárnap, kiszebaba-égetés,
-vízbevetés, húsvéti ünnepkör

Húsvétra készülvén böjti körjátékokat tanítot-
tunk, majd kiszebabát készítettünk, vagyis felöl-
töztettünk egy seprûnyelet. Nagy lelkesedéssel
adták fel a bábra a ruhadarabokat. Beszélgettünk
a húsvéti jelképekrõl, a tojás szimbólumáról.
Persze a daltanulás se maradt el, és Rita hegedûje
megint közkézbe került. A programot tojásfestés-
sel, tojástartó készítésével zártuk.

„Aranyos pillangó” versmondó
verseny

Ez a programunk már hagyományteremtõnek
tekinthetõ. 2004 áprilisában a kerület logopédiai
szakszolgálatával közösen versmondóversenyt
hirdettünk beszédfogyatékos gyerekeknek. Akkor
nagy visszhangja volt, sokan támogatták az új-
szerû ötletet, de több volt a kétkedõ, kritikus
hozzáállású pedagógus. Azt kérdezgették, hogy
vajon mire jó ez az egész. Az eltelt egy év a
kétkedõket is meggyõzte, hogy fontos volt. A
gyerekek közül sokan nyitottabbak lettek az ak-
kori siker hatására, és sokat fejlõdött a beszéd-
technikájuk.

A mostani versenyre háromszor többen jelent-
keztek, mint tavaly. Egy idõben két helyszínen
folyt a versmondás, az eredményhirdetést, jutal-
mazást pedig együtt tartottuk. Szinte minden gye-
rek rajzolt is a verséhez, nagy sikert arattak a
nézõk körében a kedves rajzok. Az emléklapok,
oklevelek mellé sok ajándék is járt, senki nem
ment el üres kézzel. Videofelvételek is készültek,
a logopédusoknak jó segédanyag lesz a foglalko-
zásaikhoz. Azt is összevethetik, hogy melyik
gyerek mennyit fejlõdött.

Sárkányölõ Szent György napja

A lovagok mindig nagyon érdeklik a gyereke-
ket, most Szent György tetteirõl beszélgettünk, és
a lovagi életmódról, a fegyverzetrõl. Miután ez a
nap az állatok kihajtásának a napja is, párosítot-
tuk az állatokat és az õrzõjüket. Lassan ugyan, de
csak gazdára találtak az állatok – ismeretlenek
voltak ezek a szavak a mai gyerekeknek. Tavaszi
dalokat tanultunk, körjátékokat játszottunk, és
sárkányt készítettünk.

*
Hát itt a vége, fuss el véle… A tapasztalás:

még szorosabb és újabb munkakapcsolatokat
építettünk ki a kerületben dolgozó logopédu-
sokkal, speciális területeken dolgozó pedagó-
gusokkal.

A gyerekekben tudatosult, hogy a könyvtár-
ba bármikor jöhetnek, mert itt szívesen látjuk
õket, és egy olyan, elfogadó környezet ez, ahol
biztonságban vannak. Bennük szerencsére még
nem alakultak ki azok a sztereotípiák, amelyek
a felnõtteket jellemzik, így a legtermészetesebb
módon rajzolt, játszott, dalolt, kézmûveskedett
együtt ép és fogyatékkal élõ. A versmondó
versenyen érzõdött ez a legjobban, azon, hogy
milyen erõvel tudtak drukkolni egymásnak. A
foglalkozásokra alapvetõen az elfogadás és a
segítõkészség volt jellemzõ. Folyamatosan kér-
dezik, hogy mivel és mikor folytatjuk, mert már
jönnének.

Szeptembertõl újra itt! Nagy könyv a drámape-
dagógia, euritmia, mozgás- és zeneterápia, örömtré-
ning eszközeivel. Már a pénz is megvan rá!

Budavári Klára

A Bod Péter Társaság
nyolcéves terve
(2005–2012)

Levél a társaság tagjaihoz
és az érdeklõdõkhöz

Háromszéki köszöntõvel kezdjük levelünket.
„Itt az új év. Új jót hozzon!
Régi jónktól meg ne fosszon!
Hogyha új jót nem is hozhat,
Vigye el a régi rosszat!”
Új tanévhez érkezünk. Elszaladt egy év, ro-

han felénk a következõ. Mi, akik e sorokat olvas-
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suk, álljunk meg néhány percre és örüljünk az
utóbbi öt év azon napjainak, melyet társaságunk-
kal tölthettünk.

Az új évre jó eredményt hozó tevékenységet,
értékes, erõt adó pihenõ órákat, sok barátságos
emberi kapcsolatot kívánunk!

Valamennyi támogatónknak, különösen tagtár-
sainknak Babits Mihály szavait küldjük az eset-
leg nehéz órákban, „bukdácsolás” közben: „Az
írástudó is (...) szegény vándor, magánéletében:
de õ egyszersmind kalauz. Neki is bukdácsolnia
kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra:
de õ egyszersmind vállalta azt a tisztet, hogy
folyton szem elõtt tartja a Csillagot. Õ is tudja,
hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csil-
lag az, ami e földi utakon irányt jelez. Az (...)
írástudó (...) nem avval lesz árulóvá, ha lába nem
megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mu-
tat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat
többé a csillagra. Léptei magánügyek; de szava-
iért és útjelzéséért felelõs a világnak, melynek
kalauzává szegõdött.”

Mellékeljük a nyolcéves, 2012-ig szóló vázla-
tos tervünket.

Kérjük tagjainktól a további folyamatos akti-
vitást és pártolóinktól alkalmanként az anyagi-
szellemi támogatást. Örömmel fogadjuk javasla-
taikat, melyekkel kiegészítik a tervünkben felso-
roltakat. A következõ nyolc évben is tegyük a
dolgunkat Reményik Sándor szavaival:

„Dagadnak benned árvizes erõk,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belõle
Kristálytiszta vízzel egy poharat.”

(Ahogy lehet)
A társaság célja az alapítás óta változatlan. Az

egyes témakörökkel mások és mások foglalkoz-
nak, a konferenciákon vagyunk együtt mindannyi-
an. Tervünk megvalósításához együtt kívánunk
mûködni az egyéni támogatóinkon kívül az Ol-
vasókörök Országos Szövetségével, a Budapesti
Pedagógus Szakmai Szervezettel, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének csoportjaival: Olva-
sószolgálati Szekció, Társadalomtudományi Szek-
ció, Könyvtárostanárok Egyesülete szervezeteivel is.

Az alábbiakat tervezzük.
1. A Bod Péter konferenciákon minél többen részt
veszünk, feladatot is vállalunk. A három erdélyi
település lelkészével és budapesti támogatóinkkal
abban állapodtunk meg, hogy az alábbi évre és
helyre hirdetjük meg a tudományos üléseket:

2006 Olthéviz
2009 Magyarigen
2012 (Bod Péter születésének 300. évforduló-

ján) február: Budapest, nyár: Csernáton
2. Bod Péter és kora címmel további elõadásokat
tervezünk az elõadók igénye szerint a konferen-
ciák közötti években. Kapcsolatot tartunk továbbra
is az MTA Irodalomtudományi Intézete, az
OSZK, a PIM, az ELTE és az erdélyi intézetek
vezetõivel, munkatársaival.

3. Bod Péter kéziratainak rendezésére, kiadá-
sokra javaslatot adunk. (Az elhangzott elõadások
szövege, a Bod család kutatási eredményeinek
leírása, a könyvtárostanárok pályaképe, a Bod
Péter Társaság húszéves történetének összeállítá-
sa 2010-re, Bod bibliográfia stb.)

4. További „Bod-utakat” tervezünk Muszka

Erzsébet szervezésével.
5. Az olvasáspedagógia területérõl a 15–20

évesek szokásaival, fejlesztési lehetõségeivel ki-
emelten foglalkozunk Oporné Fodor Mária ve-
zetésével. Kapcsolatot tartunk az OPKM, az OPI
és a HUNRA munkatársaival.

Szükség szerint foglalkozunk a könyvtáros-
tanárok munkájával, a könyvtárhasználatra neve-
léssel. Kis könyvtárpedagógiai csoportunk foly-
tatja tevékenységét.

A Bod Péter versenyt kiterjesztjük határain-
kon kívülre. Ennek a témának a vezetését Zsol-

dos Jánosné tagtársunk vállalta, a nyíregyházi Köl-
csey Ferenc Gimnázium igazgatójának, Kalucza

Lajosnak és munkatársainak segítségével.
Ugrin Gáborné

a BPT elnöke

„Minden ember király!”

A társadalmi esélyegyenlõség
megteremtésének eszközei a

mezõtúri városi könyvtárban*

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé fordulunk”– meggyõzõdé-
sem, hogy Márai Sándor ezen gondolata nagyon
sokunknak vált szakmai hitvallásává a mezõtúri

* Az éjjel-nappal könyvtár! A könyvtár a jövõ! címû
mezõtúri konferencián elhangzott elõadás rövidített vál-
tozata


