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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
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címû verseskötete. A novemberi könyvbemuta-
tón Pomogáts Béla irodalomtörténész, a decem-
berin Jobbágyné András Katalin tagtársunk be-
szélgetett a szerzõvel a kötetrõl és munkássá-
gáról.

2006-ban két kiemelkedõen jelentõs programra
készülünk. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium Bod Péter könyvtárhasználati versenyt
hirdetett március 25-ére a határon túli magyar
tannyelvû középiskolák 9–12. osztályos tanulói
részére. A szervezõ iskola (igazgató: Kalucza

Lajos, könyvtárostanár: Zsoldos Jánosné) mun-
káját támogatjuk.

Június második felében kerül sor a Bod Péter
konferenciára Olthévizen, korábbi tervünk értel-
mében. Lehetõségeink szerint megjelenésünkkel,
elõadásokkal támogatjuk a neves tudományos
ülést.

Idõnk, erõnk, anyagi lehetõségeink és a tag-
ság egyéni érdeklõdése szerint továbbra is részt
kívánunk venni a Petõfi Irodalmi Múzeum, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyv-
tárostanárok Egyesülete által szervezett rendez-
vényeken. A Könyvtárostanárok Füzete címû
sorozat további füzeteit szeretnénk kiadni, ehhez
keressük a támogatókat.

Ugrin Gáborné

Újra itt (volt) a karácsony

„Itt a karácsony! Ennek ellenére a világot
még ma is szegénység és éhezés sújtja,
földrengés, háború, terrorizmus és gyûlö-
let. Szeretetre van szükség. Ünnepeljük
meg a karácsonyt, nézzünk jól körül, hogy
mindenki felé ezzel a szeretettel for-
duljunk, hogy igazi testvérekbõl álló csa-
lád lehessünk, mely együtt ünnepli a kará-
csonyt!” (Chiara Lubich)

Ez a gondolat vezetett minket, amikor négy
évvel ezelõtt karácsony közeledtével könyv-
börzét szerveztünk a gimnáziumban. Azon gon-
dolkodtunk, hogyan lehetne a karácsony igazi
gondolatát megismertetni a mai fiatalokkal,
akikkel együtt ebben a közönyös, fájdalmak-
kal teli világban élünk. Mit tehetünk mi ezért
könyvtárosként Budapest egyik csöndes kis
kerületében?

Amikor elõször megszerveztük a börzét, mi
magunk is kételkedtünk egy kicsit a vállalkozás

sikerében. Emlékszem egy napra, amikor ez a
gondolat hasított belém: miért csináljuk mi ezt
az egészet, miért vállalunk magunkra plusz ter-
heket, miért ez az egész erõlködés? Az elsõ héten
csak ezer forint került a kasszába, ráadásul csak
néhány félénken érdeklõdõ diákkal találkoztunk,
s az elsõ pár szó után õk is elsiettek. A kolléga-
nõmmel megbeszéltük ezeket a sötét gondolata-
inkat és elhatároztuk, hogy ennek ellenére to-
vább folytatjuk, legalább mi hinni akarunk a
„karácsony igazi gondolatában”.

Újult erõvel kezdtünk neki a második hétnek.
Figyeltünk rá, hogy minden szünetben kinyissuk
a könyves szekrényeket, megszólítsuk az arra járó
diákokat, tanárokat és szülõket. Egyre többen
kérdezték, hogy mi ez az egész és mi mesélhet-
tünk arról, hogy az igazgatónk hozzájárulásával
segíteni szeretnénk az iskola nevében egy rászo-
ruló családon karácsony közeledtével.

Színes plakátokat készítettünk az iskola fali-
újságaira, az iskolarádió is bemondta a hírt. Így
egyre többen és többen jöttek, hoztak és sokan
vásároltak is könyveket.

Számunkra az egyik legnagyobb elismerés
az volt, amit az egyik kollégánk mondott az
idén, december közeledtével: „Ugye most is
rendeztek karácsonyi könyvbörzét? A decem-
ber már e nélkül elképzelhetetlen.” Természe-
tesen volt olyan kollégánk is, aki nem értett
egyet ezzel a gondolattal. Véleménye szerint
nem csak egyszer kellene egymásra gondol-
nunk egy évben „alamizsnát” osztogatva, ha-
nem az év minden napján így kellene élni,
ebben a szeretetben. Õ ugyan nem csatlako-
zott ehhez az akcióhoz, de megköszöntük neki
a gondolatot és elmondtuk, mi is arra vágyunk,
hogy ez így legyen az év minden napján, de
amíg nem ez lesz a magától értetõdõ állapot,
addig legalább egy kis idõre megpróbálunk
„gyakorlatozni”.

Mit is jelent nálunk konkrétan a karácsonyi
könyvvásár? December elejétõl a tanárok, diá-
kok, technikai dolgozók használt, de jó állapot-
ban lévõ könyveket hozhatnak a könyvtárba,
amiket kétszáz-háromszáz forintos áron meg le-
het vásárolni. A célunk az, hogy a befolyt összeg-
bõl rászoruló családot támogassunk. Mivel sok
esetben nagyon jó állapotban lévõ könyvek ér-
keznek, jó néhány diák a karácsonyfa alá szép,
tartalmas könyveket tud tenni szeretteinek, olcsó
áron. Nagy örömben, vidámságban, vásári han-


