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Az alsósok elsősorban a Csutka 
Jutka és még sok más mese 
szerzőjeként ismerik, a felső-
sök főként a verseit olvasták. 
Érthető volt tehát, hogy a diá-
kok igen kíváncsian várták a 
találkozást Mezey Katalin író-
val, aki a Kossuth-díjasok Érden 
programsorozat keretében tar-
tott rendhagyó irodalomórát a 
Batthyány Általános Iskolában. 

Az iskola könyvtára zsúfo-
lásig megtelt irodalomkedvelő 
diákokkal, és az íróval együtt 
élvezték az alsósok ügyes szín-
játékát, akik Mezey Katalin 
„A róka meg a nyúl” címû mesé-
jét adták elő, majd egy nyolcadi-
kos fiú a költőnő „1996” címû 
versét mondta el. A politikai tar-
talmú költeményhez az iskola 
vendége annyit fûzött: bizony 
nem mindegy, milyen közegben 
élünk, hiszen az emberek egyé-
ni boldogulását nem kis mérték-
ben meghatározza az a politikai 
környezet, amelyben élnek. Ha 
az arra hívatottak jól vezetik az 
országot, az emberek is jól érzik 
benne magukat – mondta, majd, 
hogy a nebulók megértsék, pon-
tosan mire gondol, a saját gyer-
mekkorának körülményeiről is 
mesélt nekik. Budapesten éltek, 
szülei kertészek voltak, így már 
gyermekként dolgozott, segéd-
kezett saját kertészetükben. 
Csakhogy az akkori rezsim erő-
szakkal kisajátította a tulajdo-
nukat. Egyszerûen ledöntötték 
a kerítést, és elfoglalták, államo-
sították az ültetvényeket. Mezey 
Katalin ekkor hétéves volt, s 
ez az esemény meghatározta a 
gyermekkorát. A háború alatt és 
után rettenetes szegénység volt, 
édesapja hadifogságba esett, de 
a család összetartó ereje még a 
legsúlyosabb gondokon is min-
dig átsegítette őket. Hogy ne 
vegyék el a házukat, s ne köl-
töztessenek be hozzájuk idege-
neket, együtt laktak a nagyszü-

lőkkel. Így a régi történetek, a 
nagymama és a nagypapa meséi 
is velük éltek. Az írónő kiemel-
te: a család és a szülői gondos-
kodás a legcsodálatosabb dolog 
a világon, amit mindenki csak 
úgy hálálhat meg igazán, ha 
a szerető törődést továbbadja 
a saját gyermekeinek. Az élet-
nek folytatódnia kell, hiszen 
azért vagyunk a világon, hogy 
folytassuk az élet láncát. Noha 
a mostani gyerekek is renge-
teg kihívás előtt állnak, és bár 
korántsem könnyû ebben a mai 
zûrös világban eligazodni, egy 
biztos pontnak mindenképp 
kell lennie számunkra: ez pedig 
a család. Mindenkinek szem 
előtt kell tartania, hogy az élet 
nemcsak lehetőség, hanem fel-
adat is; az hogy utódainkban 
továbbadjuk. Könnyebben veszi 
az akadályokat, aki mögött egy 
megbízható, összetartó család 
áll. Mezey Katalin erre kiváló 
példát látott nagyszülei és szü-
lei életében. 

Irodalmi munkásságáról szól-
va elárulta, ahogy megtanult 
olvasni, a könyvek a második 
életet jelentették számára, foly-
ton olvasott, ami aztán a hiva-
tása is lett, hiszen már két évti-
zede egy olyan könyvmûhely 
vezetője, amely elsősorban az új 
magyar irodalmi mûvek kiadá-
sával foglalkozik. Hozzátette, 
bár ez a tevékenység nem túl-
ságosan jövedelmező, mégis 
fel kell vállalni, mert ha a kor-
társ mûveket nem adják ki, 
megszûnik a folyamatosság, s 
ez a magyar irodalom pusztu-
lásához vezetne. Hiszen kép-
zeljük csak el, mi lett volna, ha 
korábban nem jelenhetett volna 
meg Petőfi, Ady vagy József 
Attila verseskötete! 

Igaz ugyan, hogy mint min-
den másból, a könyvekből is túl-
kínálat van a piacon, és bizony, 
nem könnyû eligazodni, melyik 

Mezey Katalin látogatása a Batthyány iskolában 

Az élet lehetõség, de feladat is
mû értékes, és melyik az, ami 
csak a szenzációkeltés és a nye-
reség érdekében kerül a köny-
vesboltokba. Mezey Katalin 
elmondta, szerinte miről ismer-
hető fel az értékes irodalmi mû. 
Értékes az, amelyik elsősorban 
olyan igénnyel születik, hogy 
benne legyen az a tudás, ami 
egy picit is eligazít bennünket 
az életben. Nem hamis illú-
ziókat kerget, hanem a meg-
élt életnek a rajzát adja. Az 
igazi érték megelevenít, gon-
dolkodni, érezni tanít, miköz-
ben elraktározza egy közösség 
s a benne élő emberek sor-
sát. Megértéséhez pedig anya-
nyelvünk kiváló ismerete kell, 
amit éppen az értékes irodalmi 
mûvek olvasásával mûvelünk 
és gyarapítunk. Az irodalom 
többek között arra is tanít ben-
nünket, hogy megértsük, nem 
a tárgyak, nem az anyagi javak, 
nem a szemmel látható és kéz-
zel megérinthető dolgok jelen-
tik a valóságot, hanem sokkal 
inkább a nem láthatók, a meg-
foghatatlanok, ami az ember 
bensőjéből fakad. Ezt a „meg-
foghatatlant” kell tehát elsősor-
ban gazdagítanunk, s ebben 
nagy segítségünkre lehetnek az 
értékes irodalmi mûvek.

Az iskola diákjai rajzokkal, 
vers- és mesemondással vár-
ták vendégüket, Mezey Katalin 
pedig a rendhagyó irodalomóra 
végén saját mûveiből olvasott 
fel néhányat vendéglátóinak. 

 Bálint Á. Edit

A tanulók feszülten figyelték az írónõ történeteit

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Havonta egy délután erejéig 
felnőttek veszik birtokba az 
Ófalusi Óvoda egy csoport-
szobáját. A szülők rajzolnak, 
színeznek, hajtogatnak, olyan 
készségfejlesztő játékokat gyár-
tanak, melyek hozzájárulnak 
gyermekeik képességeinek fej-
lődéséhez. A legutóbbi foglal-
kozás a Föld napja jegyében 
zajlott: háztartási hulladékok 
újrahasznosításával ötletes játé-
kok készültek.

A Szülői Klubdélután hely-
színe a Kincses Óvoda Ófalusi 
Tagóvodája volt. A foglalkozás a 
Föld napja alkalmából – mivel 
az intézmény kiemelten keze-
li a környezetvédelem ügyét 
– az újrahasznosítás jegyében 
telt. A szülők megtanulhatták, 
hogyan készíthetnek az első látás-
ra haszontalan, kidobásra ítélt 
tárgyakból ötletes játékokat: pél-
dául mûanyag kupakból memó-
riafejlesztőt vagy parafa dugóból 
állatfigurát. A gyermekek így 
játék közben az újrahasznosí-
táson kívül még valami pluszt 
is tanulhatnak, amikor kezükbe 
veszik a játékszereket.

Az Ófalusi Óvoda pedagógu-
sai nagy figyelmet fordítanak 
arra, hogy teljessé tegyék a 
szülő-óvoda kapcsolatot. Ennek 
érdekében egyre több lehető-
séget adnak az óvoda életébe 
történő betekintésbe. A családi 
nevelést kiegészítve gondoz-
zák, fejlesztik a gyermekeket. 
Havonta pár óra erejéig így a 
szülők belekóstolhatnak az 
óvoda mindennapjaiba. Színes 
papírt, ollót és ragasztót ragad-
nak, majd gyerekeikhez hason-

Szülõi Klubdélután ollóval és ragasztóval

lóan – az óvodapedagógusok, 
valamint az óvoda logopédu-
sa vezetésével – különböző 
technikákat sajátítanak el. 
A foglalkozások ideje alatt erő-
södik a szülő-óvoda, valamint 
a szülők közötti kapcsolat is, és 
mivel a résztvevők az elsajátí-
tott technikákat otthon többnyi-
re továbbadják gyermekeiknek, 
így egy-egy foglalkozás a csalá-
don belüli kapcsolat elmélyíté-
séhez is hozzájárul.

Vannak örökös tagjai a Szülői 
Klubnak, de mindig akadnak 
újonnan érkezők is. Az első 
alkalommal fejlesztő játékok 
készültek, a következő fog-
lalkozáson a mandaláé volt a 
főszerep. Az óvónők tovább-
képzéseken, tanfolyamokon 
tanult ismereteiket osztják meg 
a szülőkkel. Az elkészült játék-
szerekkel a gyermekek gyako-
rolhatják a térbeli-síkbeli tájé-
kozódást, a sorszámneveket, 
továbbá fejleszthetik szem-kéz 
koordinációjukat vagy éppen 
vizuális memóriájukat.

A legutóbbi foglalkozás első 
felében a Katica csoport óvónő-
je, Némethné Kesztler Mónika 
vezetésével origami techniká-
kat sajátíthattak el a résztvevők. 
A papírhajtogatás élénk érdeklő-
dés mellett zajlott. Pompás színes 
virágok születtek. A következő 
téma a háztartási hulladékok 
újrahasznosítása, készségfejlesz-
tő játékok készítése volt, Pócsiné 
Sivák Erzsébet óvodavezető irá-
nyításával. Zárásként a Süni cso-
port óvónője, Kesztler Sándorné 
mozgásos csapatépítő játékokat 
tanított a szülőknek. A foglalkozás 
jó hangulatban telt. 

A klubdélután keretében 
a szülők ötleteket cserélnek, 
tanácsokat kérnek, beszélget-
nek, miközben olyan techniká-
kat tanulnak, melyeket otthon 
is könnyûszerrel alkalmazhat-
nak, hiszen különösebb felsze-
relést, illetve beruházást nem 
igényelnek. Korábban szülő 
is tartott már foglalkozást, és 
egyre többen jelzik részvételi 
szándékukat.

Az óvodában a hétköznapok 
is a környezetvédelem jegyében 
zajlanak. A gyermekek környe-
zettudatos nevelése folyamato-
san jelen van, beépül az óvo-
dai élet minden mozzanatába, 
valamennyi tevékenységébe. 
A gyerekek szívesen használ-
ják a mûanyagpalack-préselőt, 
ezenkívül készül az óvoda kom-
posztálója is.

A külön programok szeb-
bé, tartalmasabbá teszik az 
intézmény mindennapjait. 
A csoportok rendszeresen 
kirándulnak, így a gyermekek a 
szabadban ismerkedhetnek meg 
a természetvédelem alapjaival. 
Hagyományos ünnepeik (hús-
vét, Mikulás, karácsony) mel-
lett nem feledkeznek meg az év 
jeles napjairól (állatok világnap-
ja, Föld napja stb.) sem.

A következő szülői foglalko-
zás május 27-én a gyermeknap-
hoz kapcsolódik, amikor is az 
óvodapedagógusok a hagyo-
mányos játékok és versenyek 
mellett meglepetésekkel is vár-
ják a gyermekeket és szüleiket. 
A programok nagy része a népi 
hagyományőrzés jegyében zaj-
lik majd.

 Kovács Renáta

A szülõk megtanulhatták, hogyan készíthetnek hulladékokból játékokat
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mûvelõdés


