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Állati jó verseny

✒ Állati népmesék címmel rendezte
meg hagyományos népmesemondó
versenyét a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár 2016. szeptember 28-án.
A versenyre alsó tagozatos diákok jelentkeztek a Vaszary János Általános
Iskolából, annak Jázmin Utcai Tagintézményébõl és a Talentum Általános Iskolából.
A tájékoztatót követõen az óvodás
Guhn Flóra meséjével felvezette a rendezvényt. Flóra már harmadik alkalommal mondott mesét, és hamarosan, ha
iskolás lesz, õ is versenybe szállhat, addigra már igazán rutinos lesz.
Az 1–2. osztályosok és a 3–4. osztályosok is külön mérettettek meg. A jutalmakat ebben a két kategóriában osz-

tottuk. A kisebbeknél Babai Anita, a
Bartók Béla Óvoda óvodapedagógusa
és Cserhalmi Mariann Életfa-tanácsadó,
tréner volt a zsûri tagja. A nagyobbaknál Kárpáti Csabáné Gyöngyi, a Vaszary
Általános Iskola pedagógusa, és Savanyú Kata, a Tatai Városkapu Zrt. munkatársa értékelte a gyermekek mesemondását.
A versenyzõk izgatottan várták, hogy
ki-ki hányadikként kerül sorra, hiszen
számhúzással döntötték el a sorrendet.
A megmérettetésre állatos népmesékkel
nevezhettek, ennek megfelelõen hallottuk a medve és a macska történetét, a
kis bolha meséjét. Benedek Elektõl is
több mû elhangzott, aminek azért örültünk különösen, mert a verseny a magyar népmese napjához, azaz Benedek
Elek születésnapjához kapcsolódott.
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Díjazottak
1–2. osztály
1. Németh Johanna (2. osztály, Talentum
Általános Iskola)
2. Varga Alina (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3. Pontos Blanka (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Iványi Hanna (2. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3–4. osztály
1. Rábai Dorka (4 osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
2. Dittmann Péter (4. osztály, Vaszary Általános Iskola)
3. Tóth Réka (4. osztály, Vaszary Általános
Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Lukács Péter (3. osztály, Talentum Általános Iskola)

Amíg a zsûri tanácskozott, a gyermekek Kerekesné Fuli Anikó könyvtáros
vezetésével népmese activityt játszottak,
és tették ezt nagy örömmel, lelkesedéssel. Közben pedig a kihelyezett pogácsából, innivalóból fogyasztottak.
Az eredményhirdetéskor a gyermekek ugyanúgy izgultak, mint a sorszámhúzáskor, de itt már elsõsorban a zsûrin
múlt, hogy kiket látott-hallott a legjobbnak. Emléklapban minden induló részesült, és hatalmas tapssal jutalmaztak
minden egyes versenyzõt. A zsûritagoknak valamennyi gyermekhez volt néhány jó szavuk, buzdító, a továbbiakban kitartásra ösztönzõ gondolatuk.
Örömmel hallgattuk a sok érzelemben gazdag, nyílt tekintettel, kifejezõen
elõadott mesét. Akadt olyan gyermek,
akit még a kicsi baba sírása is megzavarhatott volna, de nem így történt,

mert a nagylány lágy, selymes hangján
folytatta a mesét, és mire a végére ért, a
kicsi baba elaludt.

Szellemi akadályverseny Tatán, az
ökonapon
Az idei könyvtári héten, 2016. október
4-én, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár ökonapján összekötöttük a természetjárást az olvasással egy zöld szemléletû szellemi akadályversenyben.
A túrán hat vállalkozó szellemû középiskolás csapat vett részt a Bláthy Ottó Szakközépiskolából, összesen negyven fõ.
Az akadályverseny a szabadban játszódott, a tatai Öreg-tó partját övezõ,
sokak számára még felderítetlen erdõsávban, visszafelé pedig közvetlenül a
víz mentén. A lelkes diákcsapatok megismerhették a lovarda és az Eötvös Gimnázium közötti keskeny, ám mégis
vadregényes erdõsávot. Az akadályok
természettel foglalkozó, rövid irodalmi
és ismeretterjesztõ szövegrészletek (kilencvenöt százalékban Fekete Istvántól)
elolvasásából és a szövegekre vonatkozó vagy az azokban leírt témához kapcsolódó egyszerû kérdések megválaszolásából álltak. A résztvevõk nagy
lendülettel, energikusan vonultak állomásról állomásra, és jókedvû, egymás
szavába vágó, értõ szövegfeldolgozás,
élénk együttgondolkodás jellemezte
õket feladatmegoldás közben. Fürgén
szedték a lábukat, volt olyan csoport,
amely szinte végig futva tette meg az olvasóhelyek közti távot. A csapatok térképpel és menetlevéllel gyalogoltak. Az
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akadályok teljesítését munkatársaink állomásonként pecséttel igazolták a menetlevélen. A túra eredményes teljesítéséért Sport szeletet kaptak a csapatok
mozgékony tagjai. Mind õk, mind a
könyvtárosok nagyon jól érezték magukat, a borús idõjárás ellenére.
A játékban fölhasznált és egyben
ajánlott kötetek:
Fekete István: Vadászatok erdõn, mezõn; Az erdõ ébredése; Tüskevár; Téli
berek; Vadászelbeszélések
Wass Albert: Tavak és erdõk könyve

Egy drognapló története
Örök kérdés, hogy a kamaszok hogyan
képesek feldolgozni az õket nyomasztó
problémákat, kérnek-e segítséget vagy

maguk akarják megoldani önerõbõl,
esetleg az egészségükre és környezetükre ártalmas szerek használatában látják a pillanatnyi gyógyulást.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
létrejött drogprevenciós és egyben irodalmi elõadás megszervezésével próbált segítséget nyújtani a fiataloknak a
témában. Az Országos Könyvtári Napok
keretében a tatai könyvtár Kubiszyn
Viktor írót látta vendégül 2016. október
4-én. Az elõadó maga is drogból gyógyult, tizenhat küzdelmes évvel a háta
mögött immár a kábítószer veszélyeirõl,
a gyógyulás folyamatáról tart elõadásokat országszerte. Egy ilyen állomás volt
a könyvtár, ahová a tatai Bláthy Ottó
Szakközépiskolából, valamint az Eötvös
József Gimnáziumból érkeztek tanulók,

KLL • 2016/10

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
hogy ne csak meghallgassák az elõadást, de kérdéseiket is feltegyék.
Kubiszyn Viktor Miskolcon született,
hányatott gyermekkora, a negatív szülõi
példa késztette õt arra, hogy a tiltott
szerekhez nyúljon. Hatévesen édesanyjával Budapestre költözött. Kiemelte,
hogy az ember az elsõ fázisban még
szabadon dönthet, kipróbálja-e vagy
sem, ez mindenki elõtt nyitva áll. Majd
amikor a kipróbálás mellett döntött,
azután következett az úgynevezett
„buli van” fázis, amikor leginkább a hétvégi szórakozások alkalmával a
könnyedebb anyagokat – ecstasy, szerves oldószerek – vette magához. Innen
gyakorlatilag egyenes, de rettentõen göröngyös út vezetett a károsabb anyagokhoz, mint a heroinhoz. Ezekre a
szerekre pénzt is kellett szereznie, a sa-

ját és környezete holmijait eladta, mert
egy cél lebegett csupán elõtte: hogy
bármi áron hozzájusson az anyaghoz.
Látta, amint kortársai belehaltak a szenvedélybetegségbe, õ maga is megtapasztalta, milyen, amikor teljesen eltorzítja az embert úgy fizikailag, mint
lelkileg a drog. Végül önszántából döntött úgy, hogy maga mögött hagyja ezt
az életformát és kitör belõle. Segítséget
kért, rehabilitációra járt, és megtalálta
Istent, valamint írói vénája is kiteljesedhetett. Megírta saját történetét a Drognapló címû könyvében, amelyet aztán
két hasonló témájú kiadvány követett: a
Foglaltház és az Oroszrulett.
A diákok az elõadás alatt beleolvashattak ezen mûvek könyvtári példányaiba. Bizonyára sok gondolat, érzés, kérdés megfogalmazódott a fiatalokban és
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az idõsebbekben egyaránt a hallottakkal kapcsolatban, amely gondolatoknak
még ülepedniük kell. Talán több kérdés
maradt bennük megválaszolatlanul,
mert bátorságra van szükség a feltevésükhöz. A késõbbiekben ez bármikor
megtehetõ, Viktor szívesen ad tanácsot
vagy beszél a saját elrettentõ példájáról
hasonló találkozók alkalmával.

Könyves szerda Nényei Pállal
Október 5-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége volt Nényei Pál író,
a budapesti Piarista Gimnázium magyartanára. A közönség soraiban ugyanúgy helyet foglaltak idõsebbek, mint
diákok és tanárok. Az irodalom visszavág címû népszerû ifjúsági könyv szer-

zõje élõben is ugyanolyan érdekes és
élvezetes elõadást tartott, mint ahogyan
ír. Rendhagyó irodalomóráján többségben voltak a fiatalok, akik érdeklõdve
hallgatták a kötelezõ olvasmányokról
szóló, nem mindennapi elõadást.
Nényei Pál minden eszközt megragadott ahhoz, hogy a diákok nyelvén tudjon szólni és más megvilágításba helyezze az iskolai tananyagot. Könyveirõl
elmondta, hogy azok stílusa, szövege
pontosan olyan, mint az általa tartott
magyarórák.
A rendezvény második felét a közönség és az író beszélgetése töltötte ki. Itt
szó esett arról, mit jelent a „jó irodalom”, milyen könyveket és hogyan érdemes olvasni. Amit biztosan megtanultunk, hogy az irodalom az élet része, és
ez fordítva is igaz.
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RiOlimpia
Az idei nyár nagy eseménye a Rio de
Janeiróban megrendezett olimpia volt.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekrészlegének nyári rajzpályázata
is ehhez kapcsolódott, amelyet már júniusban meghirdettünk, hogy a gyermekek kreatív, alkotói szemmel (is) figyeljék az ötkarikás játékokat.
A pályázatra szép számmal érkeztek
munkák, a zsûrinek nem volt könnyû
dolga az elbírálásnál. Az alkotók többsége a vízi sportokat örökítette meg,
azokon kívül pedig a lovaglás és a vívás
volt még a legnépszerûbb. A díjazott
rajzok között volt, aki Hosszú Katinkát
rajzolta le amint úszik, és láthatjuk a do-

bogó legtetején állva is. Láthattunk díjugratást ábrázoló pályamunkát, és
olyan is akadt, aki Szász Emese egyik
tustalálatát ragadta meg mint papírra
vetendõ mozdulatot. Kerekes Péter pedig különleges technikával készítette el
azt a momentumot, amikor az úszónõ
gyorsúszásban jeleskedett: színes kis papírgalacsinokat ragasztgatott szorosan
egymás mellé, így alakult ki a forma.
Az eredményhirdetést és jutalmazást
2016. október 6-án tartottuk a folyosógalérián. Valamennyi gyermek könyvjutalomban részesült, emellett az Országos Könyvtári Napok logójával ellátott
ajándéktárgyakból is ajándékoztunk nekik. A program a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósulhatott meg.

Eredmény
1–2. osztály
I. Takács Stefi (2. osztály, Angyalffy Általános Iskola – Naszály)
II. Lakatos Nikolett (2. osztály, Csokonai
Általános Iskola – Dunaalmás)
III. Varga Alina (2. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Petrovicz Kitti (2. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
3–4. osztály
I. Kelemen Adél (3 osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
II. Madarász Petra (4. osztály, Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
III. Valla-Sarok Agathe (3 osztály, Vaszary
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
Különdíj: Kelemen Enikõ (3. osztály,
Vaszary Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye)
5–6. osztály
I. Kerekes Péter (6. osztály, KEMÖ Általános Iskola)
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Slam Poetry Workshop
Az Országos Könyvtári Napok keretében, október 7-én látogatott el Tatára
Horváth Kristóf – Színész Bob –, hogy
slam poetry mûhely keretében megmozgassa a diákok képzelõerejét és
nyelvérzékét. A Talentum Iskola tornatermében közel száz diák gyûlt össze,
hogy élõben hallhassák a Slam Poetry
Budapest elõadóját.
Horváth Kristóf rendszeresen tart
foglalkozásokat fiataloknak budapesti
és vidéki helyszíneken. Szókimondó és
kritikus, társadalmi és egyéni problémákra érzékeny, és humorát sem hagyja el soha. A slam mellett hivatása a
színészet, filmekben és színházi darabokban is játszott az utóbbi több mint
tíz évben, többek között a Bárka Színházban és a Karaván Mûvészeti Alapít-

ványnál. Azonnal megtalálta a hangot
a közönséggel, hiszen a Talentum és a
Színes Iskola általános és középiskolás
tanulói élvezték a játékos feladatokat.
Ritmus és dallam, komoly gondolatok
és humor váltották egymást a jó hangulatú rendezvényen. A slammer elõadói
képességeit is megcsillogtatta, idézve
saját szövegeit, de Weöres Sándor- és
Petõfi-versek is elhangzottak.
A slam poetry leginkább élõszóbeli
költészetet jelent. Olyan színpadi mûfaj,
amelynek témája mindig aktuális, a
szövegek megalkotásánál fontos a rím,
a ritmus, a humor és a nyelvi találékonyság.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
által szervezett Slam Poetry Workshopon az ifjúsági korosztály is közelebb kerülhetett az irodalomhoz és a
szöveg mûvészetéhez.
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A Zöldtündér mesetárlata
a könyvtárban
Igazi csapadékos õszi idõjárással köszöntötte az Országos Könyvtári Napokat (OKN) 2016 októbere, azonban ez
sem szabhatott gátat a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban szervezett
sokszínû programoknak.
Az OKN idei szlogenje a Nagy
Könyvtári Beavatás volt, amelynek keretében külön hangsúlyt kapott a zöld
könyvtár szerepe. Ennek jegyében döntöttek úgy a könyvtárban mûködõ Kézimunka Klub és Varrókör tagjai, hogy
összeállítanak egy „zöld kiállítást” az intézményt látogatók számára. A bemutató címének ötletét Wass Albert idézete

adta: „Amikor az erdõn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes
légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízbõl.
Ha pedig jó füled van, és érted az erdõ
nyelvét, akkor meghallhatod azokat
a csodaszép meséket, amiket a forrás, a
csermely, a patak tündére elmond
ilyenkor a fáknak.” A bemutatásra szánt
mûvek ennek jegyében készültek el.
A megnyitó 2016. október 4-én zajlott
le, ahol a résztvevõk baráti csevegés és
vendéglátás közepette vitatták meg észrevételeiket a témával kapcsolatban.
A kiállítás ingyen megtekinthetõ
2016. október 4. és november 5. között,
a felnõtt könyvtárban. ■
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