Iskolai könyvtárak
Két mesés délután
✒ Orbán Gizella

A népmese napja alkalmából a XXII. kerületi iskolák tanulói idén két délutánon
is gyönyörû és tartalmas programmal
kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak,
társaiknak és önmaguknak.
Szeptember 30., Benedek Elek, a
nagy mesemondó születésnapja, hosszú
idõ óta a népmese napja. Az õ tiszteletére és a mi életünk szebbé tételére idén
második alkalommal került sor közös
rendezvényre.

2012. szeptember 24-én délután a
Libri Campona Könyváruház kirakatában a legszebb gyerekrajzok, bábok kiállításával nyitottuk meg a népmese hetét.
Köszönet illeti a könyvesbolt vezetõjét,
kirakatrendezõjét és dolgozóit, akik elsõ
perctõl kezdve támogatták elgondolásunkat, örömmel, lelkesen vettek részt a
szervezésben és a lebonyolításban egyaránt.
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Nagyon nehéz volt a sok gyönyörû
gyerekrajzot rangsorolni, de valahogy
döntenünk kellett. Az elsõ díjat megosztva
kapta Balázs Flóra Szóló szõlõ-illusztrációja (Herman Ottó Általános Iskola) és
Szmilkó Lilla A só címû mese ihlette rajza
(Bartók Béla Általános Iskola). Második
helyezést ért el Szabad Péter Zöld Péter címû rajza (Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola), harmadik helyezett lett Varga Zsolt Aranykezû legény
címû alkotása (Kozmutza Flóra EGYMI).
A kiállítás két hétig volt megtekinthetõ, sokakat vonzott a különleges kirakat!
Szeptember 26-án délután a Budai
Nagy Antal Gimnázium dísztermében
volt a hét második eseménye. A szépen
berendezett termet itt is a gyerekek rajzai, festményei díszítették. Gondos házigazdáinknak köszönhetõen tarisznyába

csomagolt, „hamuban sült” pogácsa, mosolygós piros alma és tea várt minket.
Lelki, szellemi táplálékul pedig az a remek mûsor szolgált, amivel a kerület hat
iskolájának tanulói megörvendeztették
közönségüket.
Domokos Kíra megnyitó szavai után
Makai Fanni énekelt és furulyázott.
Sarkadi Anna a kékfestõ inasról mesélt,
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A népmese napja Budapest XVI. kerületé

majd Gaál Hanga elmondta, hogy mióta
nem szántanak az asszonyon. Mezei Bíbortól Kányádi Sándor Krumplis meséjét
hallottuk, melyet a rózsakerti iskola Az
angyalbárányok címû bábelõadása követett. Körösi Emese a róka, a medve és a
szegényember történetével, Rimay Alexandra pedig Benedek Elek Bohókás meséjével szórakoztatta a nagyérdemût. Balogh Zsuzsi fuvolázott, Ambrusz Laura
Pálmáról és Liliomról mesélt. A délután
méltó zárásáról a Nádasdy iskola 4. b
osztályos tanulói gondoskodtak. Megtudhattuk, hogy mibõl van legtöbb a világon. Fergeteges játékukkal mosolyt varázsoltak mindenki arcára.
Köszönöm könyvtárostanár kollégáimnak, hogy ennyi erõt, idõt, figyelmet
szenteltek erre az eseményre. A részt vevõ gyerekeknek szintén köszönöm, hogy
csatlakoztak felhívásunkhoz, és lelkes
részvételükkel bizonyították, hogy a mesék a szívünkig érnek.
Végezetül pedig szeretném megköszönni a szülõknek, nagyszülõknek, nevelõknek és minden felnõttnek, hogy mesét olvasnak a gyerekeknek. Nagy kincset adnak tovább. ■
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2005 óta minden év szeptember 30-án a
népmese napját ünnepeljük. Nagy mesemondónk, Benedek Elek ezen a napon
született. A budapesti, XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskolában minden
évben megemlékezünk ezen a napon róla, az idén is úgy gondoltuk, tegyük ezt
közösen a kerületi iskolákkal. Ezúttal
Lázár Ervin munkássága elõtt tisztelegtünk. Lázár Ervin meséihez illusztrációs
pályázatot hirdettünk kerületi 1. és 2.
osztályosoknak. Az illusztrációt a helyszínen készíthették el bármilyen technikával. Szabadon választott Lázár Ervinmesékbõl mesemondó-pályázatot hirdettünk 3. és 4. osztályosoknak. A fájós fogú oroszlán, a Szurkos kezû királyfiak,
A nagyravágyó feketerigó és a Vacskamati címû mûvébõl játékos regényismereti délutánra invitáltuk a 4. osztályos
diákokat.
Az intézmény igazgatójának, Jeszenszkyné Gallai Gabriellának a köszöntõ szavai után a 2.a osztály egy kis
jelenetet adott elõ – természetesen Lázár
Ervin tollából – Zsigaföstõ fest címmel.
A hangulatos délután ezzel elkezdõdött,
három helyszínen zajlottak az események.
A zsûri tagjai közt köszönhettük
Környeiné Rátz Katalint és Abonyi Jánost, a XVI. kerületi önkormányzat képviselõit, Szilágyi Józsefné igazgatóhelyettest, továbbá Erdész Brigitta,
Komlósiné Rózsa Erika, Lebek Ildikó,
Köröminé Vágó Ágnes, Pálfiné Hornok
Katalin, Tóthné Gulyás Gabriella és
Vukman Andrea tanítókat.
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