
A délután folyamán Kocsis István nyugalma-
zott könyvtárigazgató beszélt a magyar iroda-
lomról. Ki õrizhetné meg szebben a magyar
nyelvet, mint a költõ?! – tette fel a kérdést. 

Említsük meg róla, hogy majd négy évtizede
fáradhatatlanul szervezi az olvasótáborokat, be-
járva szinte az egész Kárpát-medencét. Szerinte a
közös munka és a kulcsfigurák jelenléte nagyon
fontos, igen nagy szükség van az ilyen jellegû tá-
borokra, annál inkább, mert az olvasás szem-
pontjából drámai a helyzet. A mai gyerekek
ugyanis úgy nõnek fel, hogy a szülõk nem ülnek
az ágyuk mellett olvasgatva, nem épül be az ol-
vasás a mindennapjaikba, így a globalizáció
könnyebben elbánik velük, mert tudatlanságban
nõnek fel, ezért könnyebb rongyként odadobni
õket a világnak. Kányádi Sándort idézte: „Jó len-
ne kezet rázni ismét, testvér, mielõtt bután el nem
esnél.” Az olvasótáborok nem csak az irodalmat
csepegtetik a fiatalokba, hanem az egymás iránti
kultúrált viszonyulást is, amelyre nagy szükség
mutatkozik. 

A kora esti órákban a szövetség vándorbot-
jának átadása következett. A zentagunarasiak ne-
vében Bencsik Katalin adta át Nemes Erzsébet-
nek, aki a Budapesten õrzi egy éven át. 

Az este zárórendezvényeként Hegedûs End-
re zongoramûvész és Havas Judit elõadómûvész
közremûködésével lélekmelengetõ mûsorban
gyönyörködhetett az érdeklõdõ közönség. ■
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A balassagyarmati Madách Imre Városi
Könyvtárban 2009-ben is megrendeztük ha-
gyományos körzeti vetélkedõnket 4–5. osztá-
lyos tanulóknak. Idén Ezt már olvastam 
valahol címmel hirdettük meg a játékos hét-
próbát, melyre a jelentkezõknek az általuk
már ismert népmesék, népmondák, ajánlott
gyermekirodalmi olvasmányok felelevenítésé-
vel, illetve könyvtárhasználati ismereteik el-
mélyítésével kellett készülniük.

A versenyre – nagy örömünkre – 27 négy-
fõs csapat nevezett a város és vonzáskörzete
általános iskoláiból. A nagy létszámra való
tekintettel négy elõdöntõt tartottunk Balassa-
gyarmaton és vidéken, melyekbõl a tíz leg-
több pontot elért csapat tagjai kerültek be a
döntõbe. A vetélkedõ fináléjában az írásbeli
feladatokon kívül minden csapatnak egy jel-
mezes jelenetet kellett bemutatnia a Lúdas
Matyi vagy a Csillagszemû juhász címû me-
sébõl, ami a zsûri körében osztatlan sikert
aratott. A jó hangulatban megtartott vetélke-
dõ végén könyvjutalommal, illetve kisebb
ajándékkal térhettek haza a lelkes résztve-
võk, az elsõ öt legügyesebb csapat tagjai
ezen felül még egy jutalomútnak is örülhet-
tek. Elsõként a közelben fekvõ nógrádgár-
donyi lovas tanyán tettünk látogatást, ahol a
gazda körbevezetett minket, így közelrõl is
megismerhettük az állatokat, majd lovas fo-
gattal átmentünk a szomszédos Iliny község-
be, ahol finom ebéddel és hatalmas vendég-
szeretettel vártak. 

A diákoknak különleges élményt jelentett,
hogy megismerhették a fiatal és az idõsebb
generáció hagyományõrzõinek ízes palóc táj-
szólással, díszes népviseletben, korhû beren-
dezési tárgyak közt elõadott meséit, és megta-
nulhattak a 86 éves Ilonka nénitõl egy helyi
népdalt. Végül egy kis hegymászás követke-
zett: felmentünk a közeli hegytetõn felállított
szoborhoz, ahonnan csodaszép panoráma tá-
rult elénk. A nap végén kissé kifáradva, de an-
nál szebb emlékekkel tértünk haza. ■

Ezt már olvastam valahol
Beszámoló egy körzeti vetélkedõrõl
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