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lászavar korai felismerésének titkaiba avatta be
az érdeklõdõket.

Óvónõk, óvodapedagógusok is mellénk áll-
tak. Áprilisban Moravszki Zsoltné tagóvoda-ve-
zetõ az óvodára való felkészítésrõl beszélt az
anyukáknak.

A májusi, immár nyolcadik foglalkozást Évad-

záró Baba-mama Klub címmel rendeztük meg,
és szerettük volna emlékezetessé tenni. Meghív-
tuk vendégségbe a helyi bölcsõde picinyeit is. A
Mandala Dalszínház néhány elõdadója gyermek-
dalokkal szórakoztatta a lelkes kis közönséget,
Zita védõnéni pedig hasznos nyári tanácsokkal
látta el a mamákat.

Azt tervezzük, hogy egy kis nyári szünet után
õsszel elindítjuk a Baba-mama Klub második
évadját. Van igény és érdeklõdés programjaink
iránt. Vannak önzetlen támogatóink is. Gondo-
lunk itt például elõadóinkra, a szakemberekre,
akik hasznos tartalommal töltötték meg a foglal-
kozásokat. Néhány alkalommal a Klub Kávéház
presszó is segített üdítõvel, süteménnyel.

Van utánpótlás babából és mamából is! A
klubnak köszönhetõen egyre több anyuka és baba

szereti meg könyvtárunkat, eljönnek egyéb ren-
dezvényeinkre, beíratkoznak, könyvet kölcsönöz-
nek, vagy „csak úgy” betérnek hozzánk.

Novák Anna

Jászsági trimágus tusa

Harry Potter
Jászberényben

„A Trimágus Tusát közel hétszáz évvel ezelõtt

rendezték meg elõször, mint a három legnagyobb

európai varázslóiskola, a Roxfort, a Beauxbatons

és a Durmstrang barátságos versenyét. Az isko-

lákat egy-egy kiválasztott bajnok képviselte, s a

tusa során a bajnokok három mágikus feladat-

ban mérték össze erejüket. Az iskolák felváltva

adtak otthont az ötévenként megrendezett ver-

senynek, amely azt volt hivatott elõsegíteni, hogy

a különbözõ nemzetiségû mágusnövendékek kö-

zelebb kerüljenek egymáshoz.” – Részlet J. K.
Rowling Harry Potter és a Tûz Serlege címû
könyvébõl.
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Várva várt dátum minden Harry Potter-rajon-
gónak! Ezen a napon jelent meg ugyanis a so-
rozat hetedik, egyben befejezõ kötete Harry

Potter és a halál ereklyéi címmel. Bátran
mondhatjuk, hogy a Harry Potter-sorozat a vi-
lág legsikeresebb könyve. Általában azt szok-
ták dicséretéül felhozni, hogy képes rávenni a
gyerekeket (és sok felnõttet is!) az olvasásra,
ugyanakkor irodalmi értékeirõl megoszlanak a
vélemények.

Ehhez az eseményhez kapcsolódóan rendezte
meg könyvtárunk, a jászberényi Városi Könyv-
tár és Információs Központ, a Jászsági trimágus

tusát. Általános és középiskolás diákokat hív-
tunk „küzdelemre”. Rowling csodákkal teli vilá-
ga inspirálta a tusa keretében megrendezett ver-
senyszámokat, melyek a következõk voltak:

– Ki tud többet Harry Potterrõl? (kétfordu-
lós vetélkedõ az eddig megjelent hat kötet alap-
ján)

– Ilyennek látom… (rajzpályázat)
– Hasonmás kerestetik! (jelmezes hasonmás-

verseny)
Könyvtárunk egyúttal felhívta a Jászság okta-

tási intézményeinek figyelmét arra, hogy iskolai
szinten is lehet dicsõséget aratni. Az az iskola,
ahonnan a legtöbben neveztek (az iskola össz
tanulói létszámának arányában) hírnevet szerez-
hetett, megnyerhette a Tûz Serlege elnevezésû
kupát.

A Tusa blogjának pillanatképe

A fõdíj mi más is lehetett volna, mint a hete-
dik kötet! Sikerült támogatónknak megnyerni a
könyv magyarországi kiadóját, az Animus Ki-
adót, amely könyvekkel, plakátokkal bõvítette a
nyereménylistát. (Sok más könyv mellett a díjak
között szerepelt Rowling további két mûve, a
Legendás állatok gondozása és A kviddics év-

századai is, a nyertesek nem kis örömére!)

Készülõdés

A szervezést január közepén kezdtük el. Elsõ
lépésként létrehoztuk a tusa blogját a http://
vkikjb.hu/hp címen, mely folyamatos tájékozta-
tást nyújtott a rendezvénnyel kapcsolatban (lásd
fent).

A blogot WordPress motor hajtja. A fõolda-
lon olvashatók maguk a blogbejegyzések, a
sidebarból elérhetõ egy, a Feedburner által gene-
rált e-mail értesítõ, egy chat, szavazás a kedvenc
kötetre és nem utolsó sorban könyvtárunk nyitva
tartása. Ez a blog szolgált még arra, hogy a kü-
lönbözõ versenyszámokra jelentkezhessenek a
gyerekek, szavazhassanak kedvenc rajzukra, de
elérhetõ és on-line beküldhetõ volt a vetélkedõ
elsõ fordulója is.

Emellett felhívásokat, plakátokat is készítet-
tünk, népszerûsítettük és összeállítottuk a két-
fordulós vetélkedõ anyagát. Az elsõ rész egy
13+1 kérdéses beküldendõ feladatsor volt, me-
lyet úgy állítottunk össze, hogy a jelentkezõk a
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választ kénytelenek legyenek a könyv kézbevé-
telével megoldani. A második rész pedig a hely-
színi megmérettetés volt, melyhez már semmi-
lyen segítséget nem vehettek igénybe a „bajno-
kok”, de ezt ennél fogva jóval könnyebb volt
megoldani.

A tusa

Végre elérkezett február 11-e, a tusa napja. Dél-
után három órára hirdettük a kezdést, de nagy
örömünkre már két órakor mindenki ott volt, és
izgatottan bújták a sorozat köteteit, nyüzsögtek,
az õ szavaikkal élve „tanultak” még egy kicsit.
Jászszentandrásról és Tiszaföldvárról1 is érkez-
tek bajnokjelöltek. Az izgalom a könyvtárosokra
is „átragadt”. A gyermekrészleg dolgozói –
Egyedfi Gizella, Boda Lászlóné, Bakos Ilona –
mellett a felnõttrészleg munkatársai, Nagy Niko-

lett, Mága Ágnes és Purda Annamária is részt
vettek a lebonyolításban. Nagy Nikolett volt az
ötlet gazdája és a rendezvény motorja. Lelkes
támogatóként álltunk a háta mögött, és segítet-
tük munkáját mindannyian. A hangulatnak meg-
felelõen talárt öltöttünk, és igen szigorúnak pró-
báltunk mutatkozni.

Minden bajnokpalánta megkapta a bekülden-
dõ tesztkérdéssor alapján szerzett pontokat tar-
talmazó Menetlevelét, és a Tekergõk Térképét,
melyet Britta Peterson munkája2 alapján készí-
tettünk, könyvtárunkra szabtunk.

A vetélkedõ helyszíni fordulóján a játékosok-
nak három RBF, azaz Rendes Bûbájos Fokozat
vizsgát kellett teljesíteniük. A könyvtárban erre
három helyet jelöltünk ki, melyek megtalálását
feliratok és a térkép segítették. A könyvtáros
„mágusok” is izgatottan várták a bajnokság kez-
detét. A „rajt” a könyvtár ruhatárától indult,
ahonnan mindenkinek el kellett találnia a kije-
lölt vizsgaállomásra.

Mágus könyvtárosok (Nagy Nikolett, Boda

Lászlóné, Purda Annamária)

Az elsõ RBF vizsga a mágiatörténet volt,
ahol arról kellett számot adni, mennyire emlé-
keznek a szereplõk nevére. A második hely-
színen bûbájtan vizsgára került sor, ahol va-

rázsigéket kellett tudniuk,
a harmadik helyszínen pe-
dig az elsõ kötet alapján a
Bölcsek Köve megtalálását
kellett „végigjátszaniuk”.
Bár két kategóriában zaj-
lott a verseny (általános és
középiskolások), a felada-
tok között nem volt kü-
lönbség. Sõt elmondhat-
juk, hogy a fiatalabbak
eredményesebben szere-
peltek, mint idõsebb társa-
ik. Azonban mindenki szé-
pen teljesítette a vizsgákat,
a kezdeti lelkesedés nem
múlt el, a vizsgadrukk
magas szinten tartotta a
hangulatot.

Tekergõk Térképe
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Eredményhirdetés

A Rendes Bûbájos Fokozat vizsgák után került
sor az eredményhirdetésre. Benépesült a könyv-
tár kamaraterme, mely erre az alkalomra átválto-
zott Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Is-
kolává, a jászberényi mozitól (Lehel Filmszín-
ház) kölcsönkapott díszletek segítségével. Az
eredményhirdetésig, melyre délután öt órakor
került sor, az izgatottan várakozó diákok és szü-
lõk megtekinthették az ötödik kötet alapján ké-
szült filmet. A hasonmásverseny és a rajzpályá-
zat gyõzteseinek kihirdetése is ekkor történt.

Az Ilyennek látom… rajzpályázatra J. K.
Rowling eddig megjelent könyvei alapján vár-
tunk olyan rajzokat, melyek bemutatják Harry
Potter bûvös világát. Csak önálló ötleteket fo-
gadtunk el, nem értékeltünk másolatokat sem
plakátról, sem könyvborítóról, sem egyéb for-
rásból. Tizenhét pályamû érkezett a felhívásra.
Ezekre az interneten és a helyszínen is lehetett
szavazni. A közönség szavazatai alapján az alábbi
mû került ki gyõztesen.

Hasonmás kerestetik

Ha valaki úgy érezte, hasonlít Harry Potterre,
esetleg Draco Malfoyra, netalán Hermione
Grangerre vagy bármelyik más szereplõre, vagy
egyszerûen csak késztetést érzett arra, hogy a

A díszletek
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szereplõk bõrébe bújjon, benevezhetett hason-
másversenyünkre. Három bátor jelentkezõnk
akadt. Nagyon helyesek voltak, és mindhárman
jutalomban részesültek.

A Tûz Serlege Kupa Jászszentandrásra került,
de senki nem távozott üres kézzel, valami apró-
ságot mindenkinek tudtunk adni. Külön erre az
alkalomra készítettünk egy könyvjelzõt, mely
egyben 2008-as naptárként is szolgál.

Természetesen a legboldogabbak azok voltak,
akik a kezükbe foghatták a hetedik kötetet. (Az
egyik gyõztes kislány még napokkal a verseny
után is a föld felett lebegett öt centivel!)

Kijelenthetjük, hogy rendezvényünk igen si-
keres volt. Lelkesen és izgatottan jöttek „ját-

A hasonmások

A könyvjelzõ

A gyõztes mû (Varázslat jelige)
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szani” a gyerekek, ugyanilyen jókedvû hangu-
latban vártuk mi, könyvtárosok is õket.
Élménygazdag délutánt tudhatunk magunk mö-
gött! A visszajelzések is jók, szeretnék, ha len-
nének még ilyen események. Többen jelezték,
hogy jó lenne, ha Tolkien könyvébõl, a Gyû-
rûk Urából is szerveznék egy hasonló, nagy-
szabású délutánt. Gondolkodunk a terv meg-
valósításán!

Addig azonban várjuk blogunkra az élmény-
beszámolókat, itt lehet olvasni bõvebben az ered-
ményekrõl is. Minden vállalkozó szellemû Harry
Potter rajongó vagy éppen nem rajongó letesz-
telheti tudását a kérdéseken, vagy felhasználhat-
ja õket a saját könyvtárában megrendezett vetél-
kedõn. Sok sikert, jó szórakozást!

Két lelkes Harry Potter fan:
Nagy Nikolett, Purda Annamária

informatikus könyvtárosok

Jegyzetek

1 Petraskóné Bakodi Erika a Tiszaföldvár
Ószõlõi Fiókkönyvtár és Általános Iskolai
Könyvtár lelkes könyvtárosa két diákját hozta el
Jászberénybe, amirõl beszámoló itt olvasható:
http://oszolo.blogter.hu/?post_id=245592

2 Marauders’ Map Instructions from Britta
Blvd. – http://www.britta.com/hogwarts/Year6/
prep/map/MapWithInstructions.pdf

VilágKépzõ
„kettõpontnulla”

Beszámoló
a második évad elõadásairól

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Lõ-
rinci Nagykönyvtárában indult szabadegyetemi jel-
legû programsorozatról a 2007/5-ös számban ad-
tunk hírt a lap hasábjain. Akkor bõvebben esett szó
arról, hogy érdemes-e közmûvelõdési könyvtárak-
ban ilyen programokat szervezni; a forrásteremtés,
a  PR és a tanulságok is terítékre kerültek.

Mint minden hasonló jellegû kezdeményezés
esetén, így itt is a folytatás, a második-harmadik
évad sikere/kudarca jelzi az ötlet életképességét.
A második évad végével errõl szeretnék mérle-
get vonni.

Elõadóink – szakterületük neves képviselõi,
illetve ismert, hiteles személyiségek – a tudo-
mány, a kultúra és a mûvészetek új eredményeit,
érdekességeket igyekeznek közérthetõ formában
megosztani a hallgatókkal, immár 2006 novem-
bere óta. A 2007/2008-as idényben kicsit tágí-
tottuk a kört, szélesebb merítéssel válogattunk a
lehetséges témák közül.

A VilágKépzõ sorozat sikerét jelzi, hogy tá-
mogatónk, az Interpress Magazin részben ennek
hatására, mintájára indította el az IPM KLUB –
a Gondolkodó Emberek Társasága címû kezde-
ményezését.

Persze túlzásokba nem szeretnék esni, a
VilágKépzõ elsõsorban a helyi lakosoknak szóló


