
díszítési technikával, többfajta ünnepkörhöz 

kötődően, és több különleges eseményre 

készültek. 

 

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Tevékenyen részt vesz a gyöngyfűzés és a 

mézeskalács-készítés megismertetésében és 

elsajátításának lehetőségében, hiszen a községben 

élő gyerekek részére kézműves foglalkozások 

vezetését is szívesen vállalja. A községben 

rendezett kiállításai keretében is sok érdeklődő 

tekintheti meg alkotásait. Ékszerei, mézeskalácsai 

reprezentatív ajándékként képviselik a község 

kézműves termékeinek kínálat. 

A bajnai gyermek néptánccsoport legelső 

népviseleti öltözetek készítésének is részese volt. 

Ruhák, kötények, mellények varrását és 

gyönggyel való díszítését végezte.  

A kiállítást nagy érdeklődés fogadta. Bizonyítja 

ezt az is, hogy a bajnai óvodások és iskolások 

szervezett formában, csoportosan nézték meg a 

kiállított anyagot. Reményeink szerint a könyvtár 

legújabb kiállítói tevékenysége is gazdagította és 

színesítette a község kulturális életét. 

 

Olvasd velünk! – már a 

kistelepüléseken is 

Mikolasek Zsófia 

20 településről 124 diák vett részt azon az 

olvasópályázaton, melyet a kistelepülésen élő 3-

6. osztályos gyerekeknek hirdettünk. A célunk az 

volt, hogy kortárs szerzők műveit megismertetve 

olvasásra buzdítsuk a tanulókat. A könyvek 

kiválasztásakor 3 tényezőt vettünk figyelembe: 

kortárs szerző legyen, magyar legyen, a mű 

legyen megtalálható a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban (arra az esetre, ha véletlenül a 

települési könyvtár állományában nem lenne 

meg) A két könyv: 

 

A jutalom egyhetes bajnai táborozás, ahol a 

legjobbak megismerkedhetnek az irodalom 

teremtette varázslényekkel. Író-olvasó találkozók, 

kreatív műhelyfoglalkozások, szerepjáték, 

drámajáték, barkácsolás várja a legjobb 20 

kistelepülési olvasót július 4-8. között. Mi már 

nagyon várjuk! 

Mivel sokkal több alsós indult a pályázaton, mint 

felsős, ezért úgy tartottuk igazságosnak, ha a 

jutalmazottak arányait megváltoztatjuk. Így 6 

felsőtagozatost és 14 alsóst várunk szeretettel 

olvasótáborunkba. 

Felső tagozatos nyertesek: 

1. Farkas Janka - Bajna, 114 pont 

2. Ferenczi Zsófia, Vértessomló - 111 p. 

3. Csőre Balázs, Bokod - 110 p. 

4. Horváth Marcell, Sárisáp - 109 p. 

5. Mészáros Anna, Bokod - 108 p. 

6. Tanka Petra Veronika, Bajna - 107 p. 



Alsó tagozatos nyertesek: 

1. Bábszki Zengő Hanga, Bajna - 99 p.  

2. Tótha Maja, Bajna - 97 p. 

3. Morlok Dániel, Csolnok - 96,5 p. 

4. Bartl Zoé Bernadett, Leányvár - 96,5 p. 

5. Reiser Viktor, Leányvár - 96,5 p. 

6. Farkas Luca, Bajna - 96 p. 

7. Kovács Evelin, Szomód - 96 p. 

 

8. Pödör Debora, Csolnok - 95,5 p. 

9. Béres Boglárka, Leányvár - 95,5 p. 

10. Hódorog Hanna Napsugár, Leányvár - 95.5 

p. 

11. Weisenburger Anna, Leányvár - 95,5 p. 

12. Koch Dániel, Szomód - 95,5 p. 

13. Rada Nóra Izabell, Szomód - 95.5 p. 

14. Benz Benedek, Gyermely - 95 p. 

 

 

A színpadon a SZÖSZ 

Kristófné Szabó Szerafina 

Mármint hogy a naszályi Művelődési Ház 

színpadán. S hogy mi a SZÖSZ? Hát a Szabad 

Ötletek Színháza.  

Jó döntés volt, amikor a helyi iskola magyar 

irodalom tanárával átnéztük a JAMK Megyei 

Ellátási és Módszertani Osztálya által a községi 

könyvtáraknak összeállított „étlapot”, és hogy ezt 

a kis társulatot választottuk.  

 

A Szabad Ötletek Színházának társulata.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

A végső lökést az adta, amikor a Karinthy 

műsoruk kommentárjait megnéztük a neten, s 

csupa jót írtak erről az összeállításról. Annál is 

inkább, mivel mindketten nagyon szeretjük 

Karinthy műveit − szerintem nem vagyunk ezzel 

egyedül! Szerettük volna Karinthyt egy kicsit 

közelebb hozni a diákokhoz.  

Minden könyvtáros találkozhatott már azzal az 

élménnyel, amikor a „Tanár úr kérem!” című 

kötetet kézbe adjuk, és így reagálnak a gyerekek: 

Jaj, de hosszúúúúúúúúúú! Bizony-bizony, 

megvan az 80 oldal is. Kinek van erre ideje 

manapság? Egy diáknak ….?! Akkor legyen színi 

előadás a felső tagozatosoknak! 

Lett is, május 10-én. Bor Viktor és két színésztársa 

Karinthy örök….c. műsorával érkezett hozzánk, 

s nem okoztak csalódást. Jó érzékkel válogatták 

össze az író kisebb írásait, a legszélesebb skálán 

játszva azzal a nagyon emberi és mély humorral, 

amelyet annyira kedvelünk Karinthy Frigyes 

alkotásaiban. Az összeállítás gerincét 

természetesen a „Tanár úr kérem” halhatatlan 

darabjai alkották, amely az író egyik 

legzseniálisabb, népszerűsége mellett is egyik 

legtitokzatosabb műve. Nemzedékek nőttek fel 

rajta, kacagtak harsogva a rossz tanuló felelésén, 

az iskolából elkéső diák morfondírozásán. A 

nézőtéren ülő diákok nagyon jól szórakoztak. Már 

csak azért is, mert minden reform ellenére 

jelenleg is elég rettenetesek a számtanórák, 

mostanában sem szívesen felelnek a rossz 

tanulók, és még ma is kínos későn kelni, elkésni. 

Manapság is meg kell néha magyarázni a 


