Kedves Tanár Úr!

Önnek igaza van! Kell a KUL-TÚRA! A Szigetcsépre látogató csapat lelkesedése megerősítette hitemet. A
szigethalmi könyvtár eddig is jó kapcsolatot ápolt a helyi oktatási intézményekkel, de a Szigethalmi TE
rendezvényein csak magánemberként vettem részt – ha éppen a könyvtári nyitva tartás engedte.

Valóban alig aludtam a kirándulás hetében. Éjjelente az Indul a bakterház volt a kezemben, nem csak
olvastam, de jegyzeteltem is, feladatokat gyártottam az iskolásoknak, a tényleg hálás utókornak. A könyv
nyelvezete már más, mint a manapság keletkező műveké, sok olyan szót találtam a regényben, amely egyegy cetlire kívánkozott: ismerik-e a mai kor gyermeki ezeket a szavakat? (Rőf, krajcár, lajbi, ténsasszony,
csősz, vájdling, stb.)
Voltak más típusú feladatok is. Meg kellett találni 3 jelöltből, ki lehetett Rideg Sándor kortársa, fel kellett
ismerni 3 nagy irodalmár fényképe közül, melyik ábrázolja a könyv szerzőjét.
Értelmeztünk a regényből néhány mondatot, voltak mondatok, melyekből hiányoztak a magánhangzók, és
megbeszéltük, hogy vajon helyes-e, hogy a bakter akkor engedte le a sorompót, amikor elment a gyorsvonat,
mert neki mindegy volt, hogy a vonat előtt, vagy után tette ezt.
Vajon jól tette-e Bendegúz, hogy megtartotta a talált erszényt és a benne lévő pénzt, mert szerinte ” nem azé
a madár, aki elrepíti, hanem aki megfogja”.

Az előkészületek nagy titokban zajlottak, ezért kellőképpen meghökkentek a gyerekek, amikor a szigetcsépi
hév-megállóban elmondtam nekik, hogy túrázni szeretek, cipekedni viszont nem. Ezért arra kérem őket,
hogy segítsenek nekem, hogy minél előbb kiürüljön a táskám. Oldják meg az általam hozott feladatokat!
Láttam a szemükön, hogy azt hitték, ez vicc. Szombat, szabad nap, kirándulás – a könyvtáros néni pedig
„vizsgáztatja” őket. De hamar belelendültek, hiszen rossz válasz nem volt, minden kérdést megfejtettünk!
Második pihenőnknél, a Duna-parti horgásztanyánál már nem is érték be fejenként egy feladattal!
A könyvtárban a legifjabb és a legkorosabb túrázót egy-egy ajándékkönyvvel jutalmaztuk, a túrát teljesítők
között pedig kisorsoltunk egy Indul a bakterház kötetet.
Bendegúz is jól érezte volna magát a csapatban!
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