Batthyány-vetélked a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban
„Itt az id hazafiak! hogy vállat vállhoz vetve, fölkeljünk férfias elszántsággal,
védeni vallásunkat, családunkat, birtokunkat, közös szabadságunkat és
hazánkat, ha mindent veszni nem akarunk” (1848. szeptember).
Idén ünnepeljük Batthyány Lajos születésének 200. évfordulóját. Ez
alkalomból kétfordulós vetélked t hirdettünk meg a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban. Összesen 130 pályázat érkezett be, ami nagyon örvendetes szám,
és arra sarkall minket, hogy a jöv ben is meghirdessünk hasonló vetélked ket.
A pályázók nemcsak a diákok közül kerültek ki, hanem azok közül is, akik már
rég otthagyták az iskolapadokat. A legfiatalabb pályázó 11 éves, a legid sebb 82
éves volt. A 130 indulóból 20 volt a feln tt, és 110 a diák.
Úgy t nik, hogy a résztvev k lelkesedése nem csökkent az els forduló
után sem, ugyanis a 130 emberb l 120 mindkét fordulót benyújtotta – ami
nagyon dicséretes teljesítmény. Az els forduló Batthyány Lajos személyéhez,
életéhez, tevékenységéhez kapcsolódott, míg a második inkább az 1848/49-es
szabadságharc eseményeihez.
Mivel a feladatsorok megjelentek az Érdi Újságban, könyvtárunk
honlapján, valamint az ÉrdCenteren is, nemcsak a könyvtárba járók és nemcsak
érdiek nyújtottak be megoldást. Kaptunk pályamunkát Érdr l, Pusztazámorról,
Tárnokról, Martonvásárról, Nyíregyházáról is. Az érdi iskolák közül a
legnagyobb létszámban a Teleki Sámuel Általános Iskola képviseltette magát,
50 f vel, utána következik a Batthyány Általános Iskola 37 f vel, majd a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 8 f vel. De volt induló a II. Lajos Általános
Iskolából, a Gárdonyi Géza Általános Iskolából is, és a két érdi középiskolából:
a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból és a Kós Károly Szakképz b l. Ezen kívül
Érden lakó, de budapesti középiskolában tanuló diákoktól is kaptunk
megoldásokat.
A legtöbb fejtörést okozó kérdés Batthyány tetoválására, ill. arra
vonatkozott, hogy ki min síti Batthyányt zugprókátornak, törvénycsavarónak.
Spira György: „Négy magyar sors” c. könyvéb l idézem a következ ket:
„Széchenyi…folyvást növekv nyugtalansággal figyeli Batthyány
közszereplését… törvénycsavarónak és zugprókátornak min síti; mikor azt
hallja, hogy Batthyány egy kígyót tetováltatott a karjára, siet leszögezni, hogy
fölöttébb találóan választott, hiszen pontosan ez az képmása”. E
megállapítással sokan vitába szállhatnánk…
Az eredményhirdetést április 11-én tartottuk, mert 1848-ban e napon
szentesítette a király, V. Ferdinánd azokat a törvényeket, melyek egy új
Magyarország alapjait rakták le – élén a Batthyány Lajos vezette kormánnyal.

Két – korosztály szerinti – kategóriában értékeltük a beérkezett
megoldásokat, külön a feln tteket és a diákokat. A teljesen hibátlan megoldók
kaptak els díjat.
Diák kategóriában els helyezést értek el: Ábrai Nóra, az érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanulója; Erd s István, a kistarcsai Kölcsey Ferenc
Általános Iskola diákja; Páll Kitti, a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola
diákja.
Feln tt kategóriában els helyezést értek el: Boros Károly, Szalay
Zsigmond, Vancsik Klára. Csoportos díjat is kiadtunk a parkvárosi Fenyves
Nyugdíjas Klub részére. A többi helyezettr l részletes listát tettünk közzé
könyvtárunk honlapján (www.csukalib.hu).
Minden résztvev nek köszönjük a munkáját!
Vasné Tóth Kornélia (könyvtáros)

