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A József Attila Könyvtár immár negyed évszázada szervezi 
meg a nagyon közkedvelt téli játszóházat az elemi iskolások ré-
szére, ami január 11-én kezdődött a könyvtár termeiben, és négy 
napig, azaz január 14-ig tartott. Idáig ez a legtömegesebb játszó-
ház, illetve műhelyfoglalkozás, mert 90-nél többen vettek részt raj-
ta Magyarkanizsáról, de Martonosról is jöttek gyermekek. Az idei 
téma Lúdas Matyi, Fazekas Mihály főhőse, köré csoportosították 
a foglalkozásokat.

A fő szervező idén is a fáradhatatlan Vörös Anna, a gyer-
mekosztály munkatársa. Még nem is érkezett el a reggeli 9 óra, a 
gyermekek már szép számban gyülekeztek, az ovisok is a szülővel 
együtt, akiket kedves mosolyával Anna fogadott. A Koncz István-
teremben elmondta, ismertette a „menetrendet”, bemutatta a csa-
patkapitányokat, akik naponta jelen vannak, mentorálják a csapa-
tot, besegítenek a munkába. Ők Balázs Petra, Berec Judit, Nyilas 
Orsolya és Pozder Máté, felsős elemisták és középiskolások, akik 
kiskoruktól jártak a foglalkozásokra.

Azt is közölte a szervező, hogy a játszóház négy helyszínen il-
letve négy csoportban működik, és mindegyik 40 percig tart, majd 
cserélnek. A kapitányok a fehér, sárga, zöld és kék nevű csoportot 
vezetik, ügyelnek rájuk.

– A célunk – hangsúlyozta –, 
hogy a téli szünidő alatt, hacsak egy 
időre is, elvonjuk őket a számítógép 
elől, lekössük a fi gyelmüket új és 
hasznos dolgok közösségben való 
elkészítésével, amit könnyen elsa-
játíthatnak, mondhatnánk játszva, 
jókedvvel. Mert a hangsúly a közös 
játékon van! Az idén a libák domi-
nálnak!

Ezt már az első napon láthattuk, 
amikor megkezdődött a kézműves foglalkozás, az izgalmas kéz-
művesség Huszta Erzsébet tanítónő vezetésével. De előtte elme-
sélte a gyerekeknek Lúdas Matyi történetét, majd az újrahasznosí-
tott anyagból készült minta alapján, az ő segítségével a gyerekek is 
kreáltak egy-egy álló libát, amit haza is vihettek. Az is érdemleges, 
hogy érdeklődéskeltésként minden foglalkozás előtt Anna egy 
tanító mesét olvasott fel a libákról, illetve közmondásokat kért a 
gyerekektől velük kapcsolatban.

Fent az emeleten ugyanekkor fi lmvetítés folyt Lúdas Matyi 
történetéről Habonyi Marcell és Pósa Martin hetedikeseknek 
köszönve.

A gyerekek nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel készítették Ba-
rát Marika óvónő vezetésével lent a pincében a bábokat, vagyis 
a papírból a libákat, az emberalakokat, majd a harmadik napon a 
Döbrögi várát, hogy a zárónapon ezek segítségével bemutathas-

sák, eljátszhassák az irodalmi mű-
vet, kissé átdolgozva. Láthatóan 
idén sok a kisebb alsós gyerek a 
játszóházban, de megkérdezésemre 
Szilárd és Ádám örömmel mondta, 
hogy szeret itt lenni, minden tetszik, 
mert jók a foglalkozások és sokat 
játszanak. Jövőre is jönnek.

Pozder Máté, a csoportveze-
tő már ovis korától ide jár, mert 
megszerette. A kézművességben a 
többi napokon Körmöczi Cseszkó 

Erika, Biszák Ildikó tanítónők és Füzesi Rúzsa Sára voltak a 
foglalkoztatók, akik liba alakú függődíszt és könyvjelző készítését 
tanították a gyerekeknek. Az asszociációs társasjátékokban is nagy 
kedvvel vettek részt, amit T. Kiss Tamás tanár vezetett.

A Lúdas Matyi magyar rege (ahogy az író nevezte) eredeti szö-
vegét Sátai Adrienn tanítónő dolgozta fel, a régi elavult szavak 
„lefordításával”.

Biológiai szempontból Kálmán Gizella tanárnő mutatta be a 
madarakat kiváló szemléltetéssel és részletességgel. 

Apró Piroska gyógypedagógus lélektani szempontból közelí-
tette meg a témát. Rendkívül ötletesen a meghirdetett kerekasztal 
a Libák Szövetsége és az Emberek a vitafórumon megismerték 
egymás életét tudását, előnyeit, hibáit, az emberek és libák jogait. 
A „vita” békével, a „minden élőlény értékes és fontos” gondolat-
tal zárult. Végezetül csütörtök dél felé a játszóház fi náléjaként az 
elkészített bábok, ludak közreműködésével a résztvevők előadták 
Lúdas Matyiról a bábjátékot, ami igen ügyes és hangulatos volt. A 
gyerekek láthatóan átélték a történetet, a jó és rossz harcát, illetve 
az igazság diadalát. A mai közönyös és korrupt világban ez útmu-
tató számukra az emberibb, jobb világ felé, ezért minden szer ve-
zőnek, foglalkozásvezetőnek, segítőnek az önzetlen eredményes 
munkáért méltó elismerés és köszönet jár. Jövőre is várják őket.

Teleki M.

A kisiskolások hagyományos játszóháza 
közel száz gyermekkel


