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Most te is beolvashatsz!

A „nagy könyv” évében a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Lõrinci Nagykönyvtára hát-
rányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gye-
rekeknek is kínált programokat.

Akkor fel a nagy könyvek birodalmába!
Tüskevár: Kinek mitõl fontos ez a könyv?

Elõször a Gyöngyszem óvoda integrált beszéd-
hibás csoportját invitáltuk képzeletbeli utazásra
a Berekbe. Vonatra szálltunk, és elsihuhuztunk
egészen a Tüskevárig. Miután a gyerekek még
nem ismerhették ezt a könyvet, az egyik kislány
szerint csakis Rózsa királykisasszony lakhat itt.
Együtt eveztünk Tutajossal és Bütyökkel, és
megismertük azokat az állatokat, növényeket,
amelyek a Berekben élnek, ahol a tavirózsában
tündér lakozik. Szénával tömött kispárnával még
egy igazi nádkunyhóba is bekuporoghattak a gye-

rekek. Én sajnos nem fértem be... A sok élmény
hatására nagyon szép képek születtek.

A Speciális Oktató és Fejlesztõ Intézmény
könyvtárosa rengeteg könyvvel, újsággal érke-
zett. Úgy látom, az iskolai könyvtárosoknak is
ez a mániájuk… Fekete István sok könyvet írt,
így ezeket is figyelmébe ajánlotta a gyerekek-
nek. Az újságok képein pedig láthattuk a
kanalasgémet, a sast, a tavirózsát, miközben ma-
dárhangokat hallgattunk. Autista kisfiúnk igen
megdolgoztatta Éva nénit öntörvényû érdeklõ-
désével. A gyerekek pedig hoztak nekem két
verset ajándékba, ami a nádas világáról szólt.

Berekbéli barangolásunkat egy meglepõ rela-
xációs gyakorlattal zártuk. A felsõs speciálisokkal
a természetrõl beszélgettünk, az emberekrõl, a
növényekrõl, az állatokról, a tapasztalás fontos-
ságáról, arról, hogy miképpen vált felelõsségtel-
jes fiatalemberré Bütyök és Tutajos. A relaxáci-
ót már jól ismerték a gyerekek, gyakran alkal-
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mazzák tanítás közben is, ha elfáradnak. A lazí-
tás után a zene és a hangok segítségével képze-
letbeli világba kerültünk, ki-ki saját képet látott.
Nyuszi ugrált a réten, szél zúgott a fák között,
felhõk úsztak az égen…

Micimackó: Vajon kik laknak a Százholdas
pagonyban? A Szivárvány óvoda beszédhibás
gyerekeivel kerestük a lakókat, akik bizony ti-
tokzatos ajtók mögé bújtak a könyvtárban. De
már a pagonyba se volt könnyû eljutni, mert
elõször a varázslepedõt kellett megszerezni hoz-
zá. Sok-sok játék, vers, mozgás után végre min-
den lakó elõkerült, aztán egy varázsversikével a
kosárban lévõ labdák csokitojásokká alakultak.
Volt nagy meglepetés!

Pál utcai fiúk: Maga a könyv is egy kincses-
bánya, de mindez egy vérbeli drámaórán! Drá-
mapedagógusunk valami régi padláson lelhette a
tárgyakat, mert volt itt gukker, itatóspárna, tinta-
tartó, petróleumlámpa, mindaz, ami a könyvben
szerepelt. Mozdulat- és mozgássorok segítségé-
vel ismerték fel a gyerekek a szereplõket. Majd
megalakult a vörösingesek és a Pál utcai fiúk
csapata, érvek csatája következett, hogy kinek
miért fontos a grund. A feszült hangulat leveze-
tésére a vitás kérdést homokbomba-csatával és
birkózással döntötték el a gyerekek. Ilyen még
nem volt a könyvtárban!

Ezután kiléptünk a könyvtár falai közül. A prog-
ramsort egy pályázattal zártuk, melyben kedvenc
olvasmányélményüket rajzolhatták meg a gyere-
kek. 113 rajz érkezett. Nem volt könnyû dolga a
zsûrinek. Különbözõ fogyatékkal élõ és értelmi
szinten lévõ gyerekek munkáját kellett versenyez-
tetni. Komoly fejtörés után a fõdíjak mellett külön-
díjakat osztottunk ki. Senki se ment haza üres kéz-
zel! Könyvjelzõk, noteszek, tollak várták a többi-
eket is a Nagy Könyv Programiroda jóvoltából.

Magam is sokat tanultam, tapasztaltam a prog-
ramok alatt. Emberséget, toleranciát, õszinte sze-
retetet, ami végig sugárzott felém, a másság el-
fogadását, és újból megerõsödött bennem az a
gondolat, hogy mindenkire szükség van, az élet
így teljes.

A foglalkozásokat a kerületben dolgozó logo-
pédusok és gyógypedagógusok közremûködésé-
vel valósítottuk meg.

Budavári Klára

A Bod Péter Társaság
hírei

2005-ben szeptemberi taggyûlésünkön elhatároz-
tuk, hogy áttekintjük alapszabályunkat. A mó-
dosításra, kiegészítésre vonatkozó javaslatainkat
a legközelebbi taggyûlés elé terjesztjük.

Szervezeti témánk után a Bod családfa elké-
szítésével foglalkoztunk. A múlt századok gyász-
jelentéseit felhasználva még kiegészítjük adata-
inkat. Köszönetet mondunk az eddigi gyûjtõmun-
káért a Bod és a Vass család tagjainak.

Társaságunkat Bónis Mártával képviseltük az
Olvasókörök Országos Szövetségének elnökségi
ülésén Balmazújvárosban, ahol Veres Péter ha-
lálának 35. évfordulójára emlékeztünk. Maradan-
dó élményt nyújtott Maróti István elõadása,
melyet Veres Péter videóra felvett hangja egé-
szített ki, majd a látogatás Veres Péter házánál.

Több rendezvényen jelen voltunk a Petõfi
Irodalmi Múzeumban, például a Czine Mihály-
emlékérem átadásán.

Társaságunk nevében szívbõl gratulálunk
Somkuti Gabriellának. Az Országos Széchényi
Könyvtár történetének elsõ kötete és a Keresõ
címû kiadványa után megjelent az Ajándék mégis


