
Gyermekkönyvhónap
Szab91cs-Szatmár- Bereg

megyében
Harmincegy éves hagyomány már, hogya Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekrészlege évente megrendezi a gyermekolva-
sók, a gyermekkönyvek ünnepét, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyvhónapot.
2002-ben a hagyományostól eltérõ idõpont-

ban -november 6-ától december ll-éig -tartott
a programsorozat. Korábban minden évben már

A magyar kultúra napja alkalmából több Vas tavasszal rendelkezésünkre álltak a pályázati
megyei könyvtár -köztük a celldömölki források, ám tavaly -ezek hiánya miatt -csak
Kresznerics Ferenc Könyvtár -vendége is volt õsszel tudtuk megszervezni a gyerekek várva-
a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében és a várt eseményét. A rendezvények koordinálását a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával2000-ben alakult Szabolcs-Szatmár-Beregi
Berecz András. Gyermekkönyvtáros Mûhely végezte.

A könyvtár zsúfolásig megtelt. A közönség A gyermekkönyvhónap keretében százhúsz
együtt lélegzett a mesemondóval. A dorombból programot szerveztünk -kb. hat és félezer gye-
kicsalt dallamok, majd az énekszó, az eredet- és rek, illetve érdeklõdõ részvételével. A megye
a teremtés-mesék után az elsõ és a második vi- huszonhét kistelepülésének, városának könyvtá-
lágháború keserves élményeinek hatására szüle- raiban, iskoláiban tölthették hasznosan szabad-
tett, hihetõen elõadott, hihetetlenül nagyotmon- idejüket az óvodások, a kisiskolások és a felsõ
dó, hazudós mesékkel folytatódott az elõadói est. tagozatos tanulók. A programsorozatot úgy állí-

Ahogyan Erdélyi Zsuzsanna az utolsó órák- tottuk össze, hogy minden korosztály megtalál-
ban gyûjtötte össze az archaikus népi imádságo- hatta az õt érdeklõ témát, rendezvényt.
kat, úgy szedegeti most csokorba Berecz András Nagy sikerrel zajlottak az író-olvasó találko-
idõs, háborút, fogságot megjárt emberek katona- zók. Marék Veronikát, a Kipp-kopp történetek
történeteit, történetváltozatait, a nagyotmondó, íróját örömmel fogadták a nyírbátori, a jándi, a
vicces meséket, amelyek segítségével a szegény tornyospálcai, illetve a nyíregyházi óvodások,
ember képes volt túlélni balsorsát. kisiskolások. Nógrádi Gáborral Tiszalökön,

Végül videofilmet vetített elõadónk a legutób- Tiszavasváriban és Nyíregyházán találkozhattak
bi délvidéki és erdélyi gyûjtõútjáról, s a mesélõ az irodalomkedvelõ felsõ tagozatos tanulók.
emberek, az "adatközlõk" Gyergyóból vagy Weinrauch Katalin beregszászi költõnõ "adta
Bácskából már ismerõsként tekintettek ránk a önmagát", s újra elvarázsolta a fehérgyarmati, a
képernyõrõl, holott most láttuk õket elõször.

Egy hónap is eltelt azóta, hogy Berecz And-
rás Félbevágott pipajUst címû elõadói est jének
részese lehettem. Többször kerestem titkát,
amellyel kicsit és nagyot, öreget és fiatalt -jobb
szót nem tudok -elvarázsolt, székhez ragasz-
tott. Csak szavakat ,sorolok fel, amelyek eszem-
be jutnak róla, jellemzik õt: kedvesség, humor,
derû, emberszeretet, emberismeret, figyelem és
türelem, képesség és tehetség, hit, hazaszeretet.
Ám ez nem elegendõ a rejtély megfejtéséhez.

Berecz Andrást meg kell hallgatni.
Dr. Bellérné Horváth Cecilia

Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk
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nyírszõlõsi és a nyíregyházi kicsiket és nagyobba-
kat. Kanizsa József, az óbudai Krúdy Kör elnöke
szívesen látogatott Krúdy szülõfóldjére, ahol "értõ"
közönségre talált a nyírtelki, a nagykállói, vala-
mint a nyíregyházi tanulók körében.

Helyi költõink rendszeres szereplõi a gyer-
mekrendezvényeinknek. Ez alkalommal Bodnár
István verseskötetének, a Ha nagy leszeknek a
nyíregyházi bemutatója kapcsán tartott rendha-
gyó irodalomóra jelentett élményt a kisiskolá-
soknak. A helyi Dongó együttes néhány -a kö-
tetbõl választott -megzenésített verssel kedves-
kedett a hallgatóságnak.

Mihálka György Tisztán címû gyermekvers-
kötetét is rendhagyó irodalomórákon mutatták
be, a nyíregyházi kisiskolások nagy örömére.

A madárvonulásról, a madárvédelemrõl tar-
tott -diafilmvetítéssel egybekötött -érdekfeszí-
tõ ismeretterjesztõ elõadást Ajakon és Kisvárdán Gyula bánnelyik meséjét illusztrálhatták -sza-
a népszerû Schmidt Egon ornitológus, szakíró. bad on választott technikával. A megye huszon-
Gera Pál dia- és videovetítéssel egybekötött nyolc településérõl 454 alkotást küldtek be a
rendhagyó ternlészetismereti óráin többek között gyerekek. A legtöbben A háromágú tölgyfa tün-
érdekes állatkerti történetekkel ismertette meg a dére, A kisgömböc, A három kívánság és az Égig
nyírmeggyesi, a nagykállói és a nyíregyházi érõ fa címû mese cselekményét, szereplõit örö-
gyerekeket. kítették meg. A rajzokat H. Németh Katalin gra-

Programjainkat színesítették B. Horváth Ist- fikusmûvész és Székhelyi Edit festõmûvész bí-
ván zenés irodalmi mûsorai. Nyíregyházán és rálta el. A zsûri ötven képet tartott .kiállításra
Csengersimán a Teddy mackó születésének szá- érdemesnek (huszonnyolc alsó tagozatos és hu-
zadik évfordulója alkalmából medvenótákkal szonkét felsõ tagozatos diák munkáját). Mindkét
szórakoztatta a kisiskolásokat az elõadómûvész. kategóriában öt-öt tanulót díjazott, egy gyerek
Nyíregyházán és Fehérgyarmaton a Luca naptól különdíjat kapott. A nyertes gyerekek oklevelet,
Vízkeresztig címû mûsora jelentett maradandó könyvajándékot és emléklapot kaptak. Az ünne-
élményt a gyerekeknek. pé]yes eredményhirdetésre és díjkiosztásra no-

A megye több te]epülésén készségfejlesztõ vember 6-án került sor, a gyermekkönyvhónap
manuális foglalkozásokon a népi szövés techni- megnyitó ünnepségén. A programsorozatot Pa-
kájával, a gyöngyfûzésseI, bábok, dísztárgyak, taki József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
termésképek és játékok készítésével, a textilfes- Önkormányzat mûvelõdési és ifjúsági osztályá-
téssel és a batikolással ismerkedhettek meg az nak vezetõje nyitotta meg. A díj kiosztás után a
érdeklõdõ gyerekek. résztvevõk Illyés-meséket hallhattak Abonyiné

Évrõl-évre nagy népszerûségnek örvendenek Antal Anna könyvtárostanár tolmácsolásában,
a pályázatok, versenyek, vetélkedõk, melyek té- majd ezt követõen a Rege együttes zenés irodaI-
máit mindig az adott év aktuális évfordulóihoz mi mûsorában gyönyörködhettek.
kapcsoljuk. A rajzkiálIítást a gyermekkönyvhónap ideje

2002-ben Kossuth Lajos születésének kétszá- alatt több mint kétezer érdeklõdõ tekintette meg.
zadik, valamint Illyés Gyula születésének száza- Négyéves hagyománya van már a városi
dik évfordulója jegyében folytak e programok. hangosolvasás-verseny megrendezésének. Ez

Nagy érdeklõdés mellett zajlott Ie az Illyés alkalomma] Nyíregyháza negyedik osztályos ta-
Gyula születésének évfordulója alkalmából ki- nulói részére, a Kossuth-évforduló alkalmából
írt, A háromágú tölgyfa tündére címû megyei hirdettük meg a versenyt Mentsétek meg a ha-
rajzpályázat. Az alsó és felsõ tagozatos kategó- zát! címmel. A benevezett tizenhat versenyzõ-
riában meghirdetett pályázatra benevezõk Illyés nek Lengyel Dénes Kossuth Lajos öröksége címû
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, beszédtechnika, az elõadásmód és a
N HIRD ErESI szövegválasztás. A zsûri mindkét ka-

ff ENCIKLOPEDIA tegóriában három díjat adott ki. A
tanulók oklevelet, emléklapot és

Média Hirdetési Árak és Szolgáltatások könyvajándékot kaptak.
22. kiadás 2003. március Új kezdeményezésként -hagyo-

mányteremtõ szándékkal -hirdettük
HAZÁNK EGYE11.EN MÉDIA ADA1TÁRA meg Bolondos mesék címmel a me-
féll~vC))l(' b<í\'Ítve és aktuali7.á1\/"d gyei csalimese-iró palyazatot, harma-

..ff dik-negyedik és ötödik-hatodik osztá-
KONNYEN KEZELHETOEN 1 k ,. ' b E 1 ,

1 fi 1(100 1 .l 1 k -

140()() ' d. da . Yos ategona an. gy tanu o eg e -
.o ( a 011 'oze me la a 'tal
10 tartalomjegylék l,s 4 regiszter se!,TÍlségévc1 jebb két mesével nevezhetett be. A

.megye huszonhárom általános iskolá-
ÁTFOGÓAN jából 107 tanuló 123 pályamunkát
média adatok + média aclalbankije1enlések nyújtott be. Értékelési szempont volt,
ki~iteJe~.õk m~I:(!c~l ~l.a~tcrl~l~tr~l +,s7.ak(~ikkek, .hogy az írásmû egyéni legyen, és fe-
szovctsegek, uJsaglrok es szonvok reszletes adataI 1 1. 1."~ ai I' ko" ve...eJen meg a csa Imese muli j -

BARÁTSÁGOS ÁRON telményeinek. Igazi "szellemi cseme-
",. 1 b ' ' l ' kn k k '

k()n}'V] Ft-()s médiánkénti fu'on get Je entett a Ira o a a so SZIn-

CD 0.5 Ft-os médiánkénti fu-on vonalas, vidám, csattanós történet. 01-
ingyenes faxbanki és fe1\ilágosítási lehetõségek vasása. A zsûri a két kategóriában ti-

zenegy gyereket díjazott. Az ünnepé-

la t ' ",~, A t l~es eredményhirdeté,sre és ..díjkiosz-
"1 ~ 1! f l ~ tas:~ nov~mber 28-an ~erul,~ s?r a

Moncz ZsIgmond Könyvtar eloadoter-
Megrendelhetõ mében, ahol Kóka Rozalia mesemon-

S&S !(arakter Kft." .1055 Bp. Honvéd u. 40. dó élvezetes történetekkel kedveske-
Telefon: 302-7288,301-0239 Fax: 475-0803 dett a gyerekeknek.

E-mail: mediaasz@vnet.hu Rendezvényeink lebonyolításához a
Nemzeti Kulturális Alapprogram

kötetébõl kellett felolvasnia -elõzetes felkészü- Könyvtári Kollégiumától ötszázezer forintot
lés után -, folyamatosan három percig. (A be- nyertünk, amit a helybéli szponzorok támogatá-
mutatásra kerülõ szöveget a verseny napján vá- sával egészítettünk ki.
lasztotta ki a zsûri.) Értékelési szempont volt a Tapasztalataink szerint érdemes évrõl-évre
pontos szövegalkotás, szövegtagolás és a kifeje- újra megrendezni e rendezvénysorozatot, hiszen
zõ olvasás. A szakértõ zsûri három tanulót díja- az általános iskolások minden korosztálya érdek-
zott, akik oklevélben és könyvajándékban része- lõdésére számot tartó, változatos programokkal
sültek. sokszínû élményt nyújtunk számukra: elõsegít-

Az égig érõ fa címmel nagy sikerû megyei jük szabadidejük hasznos eltöltését, az írókkal,
mesemondó versenyt rendeztünk Illyés Gyula költõkkel való személyes találkozások pedig
születésének évfordulója alkalmából. A két ka- megnövelik a gyerekek érdeklõdését az adott író,
tegóriában -elsõ és második osztályosok, illet- költõ mûvei, illetve a megismert témakörök iro-

ve harmadik és negyedik osztályosok -meghir- dalma iránt. S szolgálhatnánk-e mi, gyerekekkel
detett versenyen összesen ötvenhárom tanuló foglalkozó könyvtárosok, gyermekkönyvtárosok
mérte össze tudását. A versenyzõknek egy sza- ennél jobban, hatékonyabban a gyerekek olva-

badon választott -Illyés Gyula által gyûjtött -sóvá nevelését?
mesét kellett elõadniuk, maximum három perc- Dr. Bihari Albertné

ben. A legtöbb tanuló A rest macska, A loncsos igazgatóhelyettes
medve, A ratóti csikótojas, Matyas kiraly meg Móricz Zsigmond Megyei és Városi

az igazmondó juhasz és az Így jar, aki irigy címû Könyvtár
mesét választotta. Értékelési szempont volt a Nyíregyháza
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