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Muzsika lakik mindenhol 
ZANTLEITNERNÉ SZEBENYI 
ZSUZSANNA 

„Muzsika lakik mindenhol. Meghalljátok, ha jól 
kinyitjátok a fületeket és a szíveteket.” 
Óvodásaink és kisiskolásaink Bussy Gábor 
zenész, előadóművész vezetésével körülnéztek 
környezetünkben. Zene lapult a szerszámos 
kamrában, a konyhában, de még a csörgőórában, 
a zuhanyrózsában és a biciklipumpában is. 
Xilofonná vált a villáskulcs készlet, csak két 
szög kellett hozzá. 

Bepillanthattak a régi korok falusi embereinek az 
életébe, kiknek hétköznapjait és ünnepeit átszőtte 
a zene. Hangszereiket fűből, fából, csontból, 
bőrből, mákgubóból, és lopótökből, madártollból 
és csigaházból, bika szarvából és a kecske 
körmeiből készítették. Mindezek a „hangszerek” 
megszólaltak most a gyermekek nagy örömére. 

De megismerhették a népi furulyák népes 
családját is, melyek dallamai szépen szóltak, 
mindegy volt, hogy „hány lyukon jött ki belőlük 
a szél”. S megtalálták a muzsikát a távoli 

országok zeneszerszámaiban is. A zenét 
mindvégig mese kísérte. Bussy Gábor ritkán 
hallott régi, szép magyar szavakkal tanított, 
melyek szokatlan hangzása felkeltette és éberen 
tartotta a hallgatóság figyelmét. A közös játék, 
éneklés és mese sok élményt nyújtott a 
gyerekeknek. Ezt bizonyosan jelezte az előadás 
közben oly sokszor felhangzó taps, amivel nem 
csak az előadó elismerését kívánták kifejezni, de 
részt kívántak venni a muzsikálásban is, „mert 
hangszálunk és a tenyerünk olyan hangszerek, 
amelyeket mindig magunkkal hordunk”. 
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A TÁMOP-3.2.13/12/1-2012-0195-ös kódszámú 
pályázat „Muzsika lakik abban” című 
programjának 2013. októberi előadása. 
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MZSVK V á r o s i KövtvfvtAr * T A Í A 

GALÉRIA PROGRAMJAINKRÓL AJANLG 

Schmal Rózával böngésztünk a 
könyvtárban 
Goldschmidt Éva 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával, rajzpályázatot 
hirdetett alsó tagozatos gyermekeknek Könyvtári 
böngésző címmel. Szép számmal érkeztek 
pályamunkák, voltak, akik kitűnően 
megmutatták rajzukon, hogy miben is 
különbözik a böngésző bármely más könyv 
illusztrációjától. Kis alakok, sok esemény, 
aprólékos kidolgozás, gazdag színhasználat 
jellemezte az alkotásokat. Láthattunk a 
hagyományos technikákon, mint a zsírkréta, 
színes ceruza, vízfesték alkalmazásán kívül 
selyemfestészeti eljárással készült képeket is. 
Örülünk, hogy bár alsó tagozatosoknak írtuk ki a 
pályázatot, a nagyobbakat is megihlette a feladat. 
Valamennyi munka megtekinthető a Magyary 
Zoltán Művelődési Központ aulájában, és a 
könyvtár melletti folyosórészen. 

A pályázat eredményhirdetését a Könyvtári 
Héten, 2013. október 9-én tartottuk. 
Különlegesség, hogy a két korcsoport, az 1-2. 
osztályosok és a 3-4. osztályosok díjazottjai 
Schmal Róza illusztrátortól vehették át a 
jutalmakat. Róza a Budapesti böngésző című 
könyv képeinek készítője, szívesen látogatott el 
hozzánk, hogy beavassa a gyermekeket a 

böngésző készítésének rejtelmeibe. Előadásában 
képekkel szemléltette a kétkezi munkától a 
nyomdai kivitelezésen át a könyv létrejöttéig 
tartó munkálatokat. Megtudtuk, hogy amikor el 
kellett döntenie, mely budapesti épületek, 
városrészek szerepeljenek a könyvben, 
mindössze tizenkettőt választhatott. A döntésben 
segítségére volt két gyermeke, így bekerült az 
állatkert, a vidámpark, a repülőtér, és még sok 
izgalmas fővárosi helyszín. 

Az előadás végén a gyermekek is érdeklődőn 
kérdezgettek, és ügyesen megmutatták a 
kivetített böngészőn, hogy hová bújt a 
boszorkány, hol látunk reptéri Follow Me autót. 
Vendégünk ámulattal csodálta a kis pályázók 
rajzait, és a munkák láttán jó ötletnek, komoly 
kihívásnak tartaná egy könyvtárról szóló 
böngésző megfestését. Várjuk! 
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A rajzpályázat eredménye: 

1-2. osztály: 

1. Szabó Fanni Melinda (2. osztály, Íriszkert 
Ált. Isk. Szomód) 

2. Kovács Petra (3. osztály, Íriszkert Ált. Isk. 
Szomód) 

3. Kovács Evelin (2. osztály, Íriszkert Ált. Isk. 
Szomód) 

Különdíj: Kele Júlia (1. osztály, Menner Bernát 
Zeneiskola/Festészet Tanszak) 

3-4. osztály: 

1. Szabó Gréta (4. osztály, Kőkúti Ált. Isk.) 

2. Kelemen Anna (4. osztály, Vaszary János 
Ált. Isk. Jázmin utcai Tagint.) 

3. Dományi Levente (3. osztály, Íriszkert Ált. 
Isk. Szomód) 

Különdíj: Nagy Dorottya (4. osztály, Kőkúti 
Ált. Isk.) 


