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Gyereksimogató 3. – Lackfi Jánossal S mi beszélhetne ékesebben, mint egy a sok közül…..

Gyermekirodalmi sorozatunk, mely' az „Olvasásra születni” c. 
projekt része, harmadik előadásán Lackfi János költő 
örvendeztette meg a hallgatóságot. Bár, címéből is következve, A BUTA FELNŐTT
elsősorban gyermekeknek szánt előadás volt, a szép számú 
felnőtt érdeklődő és kísérő jelenlétéhez is alkalmazkodott Lackfi Fiam csupa érdekeset
János. A nem kevés színészi tehetséggel (is) megáldott költő, az kérdezget tőlem, ámde sajna
est házigazdája – Jász Attila – által adott vezérfonal mentén a választ sokszor nem tudom,
színes, vidám és rendkívül üdítő verses utazásban részesítette a hisz nem vagyok, csupán az apja.
közönséget. Ehhez segítségül hívta a kollektív élményeket,  
ötgyermekes, gyakorló apaként és népszerű, az országot járó Gyorsabb az áram, mint a fény?
költőként az őt ért tapasztalatokat (főleg az élményeket). Mi módon hasad az atommag?
Személy szerint a nyelvi leleményesség, a magyar nyelvvel való Mért kristályos a hópehely?
zseniális (ez jelen esetben nem túlzó, inkább szerény Hány kráter borítja a Holdat?
megfogalmazás) játék olyan érzéssel tölt el, mintha hosszú idő  
után újra friss levegőhöz jutnék: előbb megtelik vele a tüdőm, Lézert hogy csinálnak vajon?
majd a véráramba kerülve az újjászületés érzésével tölt el. Így Mi vezeti lenn a vakondot?
szeptember 12-én, a gyereksimogató újra megadta ezt az érzést. Hogy mérik a fényéveket?
Köszönet érte! Minderre én semmit se mondok.
P.S. Szeptember 10-én, Balatonfüreden a  

at Jász Attila, az egyik különdíjat pedig Lackfi János A sok felnőtt egyre butább,
vehette át. Ezúton is szeretettel gratulálunk! és nem is értik a világot.

Világi Orsolya (JAMK – Tatabánya) Egyszerűen élnek bele,
a legtöbb bacilust se látott.
 
Abban bízom, hogy a fiam
megtudja majd az összes titkot,
fel- és lemászik mindenhová,
vulkánt, Marsot kopogtat: kipp-kopp.
 
Mindent megmér és összeír,
s ha még élek, elhozza hozzám
több koffernyi jegyzeteit,
csak hogy addig se unatkozzam.
 
Majd egymás mellé leülünk,
lábunk ázik a világvégi
tóban, és a fiam nekem
a mindenséget elmeséli.

       Lackfi János (Molnár Jaqueline illusztrációja)

Salvatore Quasimodo 
Emlékdíj
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http://www.balatonfured.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=730:j%C3%A1sz-attila-kapta-a-quasimodo-d%C3%ADjat&Itemid=1


„Olvasásra születni” ban a Tatabánya Alkotóművészeiért Alapítvány díjazottja. 1993-94-
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0014 ig önálló gyermekműsora futott a Tatabányai Közösségi 
A Makám Együttes koncertje gyermekeknek a József  Attila Televízióban. Számos intézményben fellépett városszerte. Ma már 
Megyei Könyvtárban énekmondóként tágabb hazánkat járja műsoraival. 1996-ban végzett az 

ELTE TTK geológia szakán. Zenei pályafutását szólistaként kezdte, 
Jókedv, taps, tánc és móka - nagyot alakított a Makám Együttes, olyan majd alapító tagja volt a kiskunhalasi Garabonciás Triónak. 
könnyedén, igazi természetességgel, amely a valódi profikra jellemző. Versénekeivel kétszer vehette át a Kaláka együttes dalnokversenyének 
Nevük nem ismeretlen azoknak, akik kedvelik ezt a muzsikát. A zenekar első helyezését, és egyszer a pécsi verséneklő fesztiválon a Szélkiáltó 
neve ősi arab szó: „együtt muzsikálást” jelent. Az 1984 óta létező Makám együttes különdíját. Rendszeres résztvevője a szombathelyi Magyar 
világzenét játszik szelíden és szerényen, több kontinens népzenei Énekmondók Találkozójának, illetve az Érsekújvári Énekmondó 
kultúráját népszerűsítve hazánkban. Az a zenei világ, amelyet az együttes Fesztiválnak. 2008-ban megkapta a Dinnyés József által alapított 
képvisel, ötvözi a különféle népzenei és más hagyományokat, kultúrákat. „Boldogság dalnoka” elismerést. Repertoárja rendkívül széles, az 
Könyvtárunkban 2011. szeptember 19-én igazi jókedvű „együtt óvodásoktól a felnőttekig több korosztályt megszólít műsoraival.
muzsikálásban” volt részünk. Madarakról, tévelygő medvékről, Lélekpendítő – versek a zene nyelvén kicsiknek és nagyoknak címmel 2011. 
bogarakról szóltak a dalok elsősorban gyermekeknek, de nem október 17-től 5 alkalommal találkozhat vele közönségünk.
kizárólagosan. A balkáni ütemekre hangolódva, a pörgős számok 2011. október 17. 10:30 
képesek voltak minden korosztály figyelmét felkelteni, még ha e Tündérének - gyermekműsor óvodásoknak
ritmusokra tapsolni nem is volt mindig egyszerű feladat. Az együttes 2011. november 07. 10:30 
harmadik gyereklemeze sokszínű és színvonalas dalokat tartalmaz. A Röptető - gyermekműsor alsó tagozatosoknak
Csillagváró album megmutatja azt a csodálatos világot, amelyben egy 2011. november 21. 10:30 
gyermek él, vagy élni szeretne. Arra tanít, hogy mi, felnőttek is várhatunk „Az kinek örvendünk, most annak éneklünk” - énekelt régi magyar költészet 
csodákra, hullócsillagra, mert érdemes! az általános iskolák 5. és 6. osztályai számára
Milyen egyszerűnek látszik mindez, egy ilyen vidám estén… 2011. december 05. 10:30
Olvasói véleményt idézünk:  „Áldd meg fejemet, ki bízik benned” - Balassi Bálint és korának költészete 
„Köszönjük az élményt, amely testet megmozgató, lelket felemelő volt, az egész család (rendhagyó irodalomóra gimnazistáknak)
nevében, bízva abban, hogy még sok ilyen kellemes estében lesz részünk, hja és ezt 2011. december 19.10:30
kívánom másoknak is, akik tudják milyen azért, akik meg még nem, azoknak is „Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!” - karácsonyi műsor alsó tagozatosoknak
ugyanazért” Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)

Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)

A zene nyelvén – versek a dallamok szárnyán a Katáng együttes és 
Kercsmár Zsolt énekmondó tolmácsolásában

Új, zenés projekt indul a József  Attila Megyei Könyvtárban a 
Társadalmi Megújulás Program támogatásával. A program célja, 
hogy a zene segítségével hozza közelebb a költészetet a zsengébb korú 
hallgatósághoz. Fellépőink nagy előadói múlttal rendelkező muzsikusok.
A Katáng együttes sajátos zenéje kelta, magyar és balkáni népzenéből 
és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. A 2005-ben alakult zenekar 
fontosnak tartja, hogy a gyermekek fantáziáját megmozgatva, a 
közönséggel együtt hozza létre a zenei élményt. Felléptek már többek 
között a Millenárison, a Művészetek Palotájában, a Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon, és a Nemzeti Színház színpadán is. Az Üveghegyen 
túl című műsorukat közvetítette a Magyar Televízió 1-es csatornája, 
illetve a Bartók Rádió. Mese és tánc a Katáng együttessel címet viseli előadás-
sorozatuk, amely 2011. október 24-től 4 alkalommal lesz látható 
könyvtárunkban.
2011. október 24. 10:00 Dombon törik a diót
2011. november 14. 10:00 Az üveghegyen túl
2011. november 28. 10:00 Hétmadár
2011. december 12. 10:00 „Itt van a szép, víg karácsony”
Kercsmár Zsolt neve sem ismeretlen a közönség körében. A helyi 
kötődésű előadóművész a Peron Music Alapítvány alapító tagja, 2003-
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