Közhírré tétetik – Postánkból
Olvasni
(még mindig) jó!
A téglási Városi Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézmény az idén is irodalmi pályázat összeállításával, meghirdetésével próbálta népszerûsíteni az írókat és könyveiket, az olvasás élményét
a téglási gyermekek körében.
Az olvasónapló feladatainak középpontjába
rendszeresen olyan magyar írók életét, gyermekeknek szóló mûveit állítjuk, akiket az aktuális
évben születésük kerek évfordulója alkalmából
is köszönthetünk.
Békés Pál, Csukás
István, Janikovszky
Éva, Lázár Ervin után
ebben az évben a hatvanadik születésnapját
ünneplõ Nógrádi Gábor
munkásságáról, könyveirõl, szereplõirõl kaptak a részt vevõ alsó, illetve felsõ tagozatos
gyermekek feladatokat.
Örömmel mondhatjuk, hogy a pályázaton
részt vevõk nagy száma
ismét bizonyította: a
gyerekek igenis szeretnek és akarnak olvasni,
érdekli õket a könyv, az
írás és a szerzõ személye, élete is. Ezért vált hagyománnyá nálunk a
vetélkedõ eredményhirdetésének, díjkiosztó ünnepségének összekötése az íróval való személyes találkozás, beszélgetés lehetõségével.
A 2007. május 9-én 15 órakor kezdõdött díjkiosztó ünnepség vendége Nógrádi Gábor író
volt, aki rendkívül élvezetes, vidám, közvetlen
hangulatú író-olvasó találkozó keretében mutatkozott be téglási kis olvasóinak, majd adta át az
olvasónapló nyerteseinek a kiadója által felajánlott ajándékkönyveket.
Köszönjük Nógrádi Gábornak az élményt, a
nyerteseknek pedig szívbõl gratulálunk!
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Az alsó tagozat helyezettjei:
I. díj: Major Lilike 3. b és Sikula Renáta 4. c
II. díj: Kántor Veronika és Szabó Renáta 3. c,
Hordozó Tünde 4. c
III. díj: Karap Szabina és Kiss Vivien 4. c
A felsõ tagozat helyezettjei:
I. díj: Szabó Beáta és Szabó Edina 5. a,
Kozák Zsuzsanna és Macskin Dóra 6. b
II. díj: Csapó Andrea és Nagy Bernadett 5. a
III. díj: Csizmár Annabella, Szemán Flóra és Tóth
Tünde 5. b
Németi Katalin

Gyermekszínjátszók
találkozója Tégláson
Régi álmunk vált valóra, amikor 2007. május
13-án, vasárnap délelõtt gyermekszínjátszók csoportjai népesítették be a téglási mozi épületét.
A Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény által szervezett „Bóbita” amatõr gyermekszínjátszó találkozó meghirdetésével célunk egyrészt a környezõ településekkel, azok színjátszó
csoportjaival való ismerkedés, illetve a már
meglévõ baráti kapcsolatok elmélyítése, egymás

munkájának, fejlõdésének nyomon követése volt, a tapasztalatcsere; másrészt
a gyermeknap közeledtével szerettünk
volna örömet, kikapcsolódási, szórakozási lehetõséget biztosítani a családok
gyermek és felnõtt tagjai számára.
A bökönyi, nyírbátori, téglási és
újfehértói csoportok színes, élvezetes mûsorral ajándékozták meg közönségüket, ötletes megoldásokkal
sûrítve tizenöt perces elõadásokba
egész kötetnyi történeteket.
Így tapsolhattunk a bökönyi színjátszóknak a Tábori pillanatképek
címû darab vidám jelenetei közben
(mûvészeti vezetõjük Mendler Mónika); a nyírbátori csapatnak a szórakoztató Lúdas Matyi-feldolgozást
látva (mûvészeti vezetõjük Márton Ildikó); a téglásiaknak a Twist Oliver
rendkívül ötletesen színpadra vitt változatát élvezve (felkészítõ tanáruk
Horváth Judit drámapedagógus); az
újfehértói színjátszóknak a Hamupipõke szívmelengetõ elõadását követve (vezetõjük Habdák Szilvia pedagógus).
Köszönet a rendezvényt támogató
intézményeknek, cégeknek, hogy felajánlásaikkal segítették a találkozó
megvalósítását: Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Kárándi Imréné (téglási Membrán
Üzletház), Kemecsei Csaba (Piac
Ételbár), Rezes Csaba kereskedõ,
Sigér Klán Kft. Külön köszönet a
téglási II. Rákóczi Ferenc Általános
és Mûvészeti Iskola vezetõségének és
munkatársainak, hogy a rendezvény
idejére rendelkezésünkre bocsátották
az iskola tantermeit.
Reméljük, hogy a találkozón fellépõ gyermekek, az õket koordináló
mûvészeti vezetõk, drámapedagógusok, kísérõk, valamint minden kedves vendégünk jól érezte magát nálunk, hogy kellemes élményekkel távozott és jövõre, a „Bóbita” gyermekszínjátszó találkozó következõ rendezvényén is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, figyelmükkel.
N. K.
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