Színes programok a vers és a próza jegyében
✒ Bárány Ildikó–Hatala Lászlóné

Az olvasóvá nevelés szellemében a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár
gyermekrészlegében áprilisban két sikeres
rendezvényt valósítottunk meg. Költészet
napi rajzpályázatunkon a kicsi gyerekektõl a középiskolás korosztályig mindenki
megmutathatta, hogy fantáziájában miként elevenednek meg egy-egy költõ sorai, hagyományos körzeti vetélkedõnkön
pedig a kilencven éve született Bálint
Ágnes munkásságát népszerûsítettük.
A költészet napjára meghirdetett versillusztrációs rajzpályázat célja az volt, hogy
a gyerekekben felidézõdjenek a már olvasott, hallott versek, és ezeket rajzlapon is
megörökítsék, a költõ gondolatai találkozzanak az olvasóéival. Felhívásunkra több
mint kétszáz remek pályamû érkezett. Az
illusztrációk gazdag fantáziával, gyönyörû
színekkel készültek, alátámasztva azt a
gondolatot, hogy a vers olvasása, hallgatása a lelket gazdagabbá, finomabbá teszi.
Mai eldurvult világunkban ez különösen
fontos, hiszünk abban, hogy kellõ odafigyeléssel a gyerekkor varázsa, tisztasága,
fantáziája, kreativitása a felnõttkorra is átörökíthetõ. A kiállítás üde színfolt a könyvtár galériáján, melyet szorgalmasan látogatnak az óvodások, az iskolások és a szülõk.
A versen kívül a próza olvastatása is
fontos számunkra. Hagyományaink közé
tartozik, hogy minden évben körzeti vetélkedõt szervezünk. Idén Bálint Ágnesre
esett a választásunk, akinek könyvein,
valamint televíziós mesefiguráin számos
nemzedék nõtt fel. A szeleburdi család
címû mûvét találtuk a legalkalmasabbnak
arra, hogy feldolgozzuk és vetélkedõre
meghirdessük.
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Nagy örömünkre, felhívásunkra szép
számú, harminchat négyfõs csapat jelentkezett a városból, kistérségébõl és a Felvidékrõl. A több helyszínen lebonyolított
elõdöntõk során dõlt el, hogy melyik lett
az a tizenhárom legtöbb pontot elért
csapat, amelyik részt vehetett a döntõn. A
végsõ megmérettetés jó hangulatban telt.
A csapatok magas szintû felkészültségrõl
adtak számot az írásbeli feladatok megoldása során, a regénybõl készült jelenetek
elõadásával pedig megmutatták kreativitásukat, színészi képességeiket.
Az elsõ nyolc helyen végzett csapat
tagjai könyvjutalomban részesültek, a
többiek kisebb ajándékokat kaptak.
Az elsõ három helyezést elért tanulók az
ajándékkönyvön kívül egy jutalomnapnak is örülhettek, aminek keretében a
könyvtárban megtekintették a regény
filmváltozatát, ellátogattak a Palóc Múzeum kiállítására, és végül a cukrászdában egy-egy szelet tortát kaptak.
Témaválasztásunk jónak bizonyult,
mert a mû humora, témája a mai gyerekeket is magával ragadta, szívesen forgatták a könyvet. Sokan kedvet kaptak a
regény folytatásához, a Hajónaplóhoz is,
ezzel bizonyítva számunkra, hogy fáradozásunk, hogy olvasásra buzdítsuk õket,
nem volt hiábavaló. ■
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