
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 



szülőknek a bizonyítvány bizonyos jegyeit, és 

változatlanul értekezni kell néha magyarórákon 

Petőfi "nyelvszépségeiről"!) Hogy stílusos 

maradjak: „röhögött az egész osztály”!  

 

A színészek néhány kellék segítségével, pusztán a 

szó erejével, színészi eszköztáruk bevetésével 

mutatták be, vitték közel a gyerekekhez a 

zseniális szövegeken keresztül egy régen és 

véglegesen elmúlt korszak, a századforduló 

emberének és kisdiákjainak életét. Magukkal 

ragadták a kamasz nézőközönséget, akik az egy 

órás előadás végén vastapssal jutalmazták őket. 

Reméljük, hogy a jó hangulaton kívül elértük azt 

a célunkat is, hogy megmutassuk, örök emberi 

dolgokról van szó, amelyek nem évülnek el 

sosem, s ha humorba, szatírába csomagoljuk őket, 

mint tette ezt a mester − akkor is igazak! Nem 

utolsó sorban pedig, hogy milyen szórakoztató, 

ugyanakkor elgondolkodtató, élményt adó a 

valódi irodalom. Ha ezek után majd Karinthyt 

fognak kérni, vagy kölcsönözni, már megérte ez a 

délután! Köszönjük a „SZÖSZ” tagjainak, hogy 

ebben segítettek!  

 

Az előadás közönsége.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina

 

Drámaóra a könyvtárban 

Bene Nikolett 

Finy Petra: A Fehér Hercegnő és az Arany 

Sárkány című meséje ihlette azt a 

drámafoglalkozást, melyet Mikolasek Zsófia 

tartott könyvtárunkban a 3-4 osztályosok 

számára. A drámaóra fókuszában a másság 

elfogadása állt.  A gyermekek a mesével 

lassanként ismerkedtek meg, majd egész 

lényükkel vettek részt a konfliktus megoldásában. 

Először egy kicsit félősebbek, bátortalanabbak 

voltak, de úgy 10 perc után teljesen átadták 

magukat a mesének, a játéknak. Szoboralkotás, 

szerepbelépés, fantáziajáték segítségével a 

foglalkozás végén már ők adtak választ a 

kérdésre: mit tehetünk, ha másságunk miatt 

elutasítanak bennünket. 

 

Mikolasek Zsófia a bakonysárkányi gyerekek körében. 

Fotó: Bene Nikolett 


