
Cimborák irodalmi szemináriuma

szakmai beszámoló

A  Cimborák  irodalmi  szemináriuma irodalom-  és  olvasásnépszerűsítő
programsorozat 2016 novemberétől 2017. márciusáig tartott. 

A Nemzeti Kulturális Alap 60 %-os támogatási intenzitásával, az eredetileg tervezett
500 000 Ft helyett 300 000 Ft-ból valósítottuk meg a sorozatot.

A programsorozat három részében a cimborák író, költő, képzőművész-illusztrátor,
színész közreműködésével ismerkedtek meg az irodalom műfajaival. Kreatív, alkotó
módon,  kortárs  művészek  segítségével  lettek  bevezetve  a  művészetek  világába,  a
szépirodalomba:  foglalkoztak versfaragással, mese- és történetírással, az illusztráció
mesterségbeli fogásaival, dramatizálással, színész mesterséggel.

A program a dunaújvárosi kistérség különböző településein működő Cimbora klubok
részvételével  zajlott:  dunaújvárosi,  perkátai,  rácalmási  cimborák együttesen vettek
részt  a  foglalkozásokon.  A különböző  művészeti  formákban  megvalósuló  közös
alkotó  tevékenység  rendkívüli  módon  erősítette  a  gyermekek  szépirodalmi
fogékonyságát, kreativitását, fejlesztette egyéni és társas kompetenciáit. Művészeti-
irodalmi  élményeken  keresztül  segítette  személyiségük  többoldalú  fejlesztését.  A
cimborák az irodalom műfajait  megismerve,  a  képzőművészet,  a  színház világába
betekintve együtt tanultak, játszottak: alkotó közösséggé váltak.

Együttműködő Cimbora Klubok:

Dunaújvárosi Cimbora Klub

Vezető: Törökné Antal Mária

Támogató intézmény: 

József Attila Könyvtár

(Dunaújváros, Apáczai Csere 
János u. 9.)                       

Rácalmási Cimbora Klub

Vezető: Törökné Antal Mária

Támogató intézmény:

 Művelődési Ház és Könyvtár

 (Rácalmás, Szigetfő u. 31.)
                       

Perkátai Cimbora Klub

Vezető: Lászlóné Szabó Edit

Támogató intézmény: 

József Attila Nagyközségi 
Könyvtár és Művelődési Ház

(Perkáta, Dózsa György u. 15)



Témakörök, foglalkozások:

1. Találkozás a költészettel
 2016. november 15.

                         Mi a vers? A vers mint zene és kép. 
                         Ritmus és rím. Verses játékok.

               a foglalkozást vezette:
               Molnár Krisztina Rita költő, író
              
               résztvevők: 25 fő (rácalmási, perkátai dunaújvárosi cimborák)

        

2. Találkozás a prózával
2017. január 24. 

                         Varázsceruza. Mese- és történetírás, illusztráció.

         a foglalkozást vezette:
                          Kálnay Adél írónő
                          Várnai Gyula képzőművész

                           résztvevők: 25 fő (rácalmási, perkátai dunaújvárosi cimborák)



3. Találkozás a drámával
2017. március 9.

                        Mesejáték. Dramatizálás. Színészmesterség.
                        Pimpáré és Vakvarjúcska (mesejáték, dramatizálás)
                        a foglalkozást vezette:
                        Erdős Virág író, költő
                        Polgár Lilla színész Gasparik Gábor színész, rendező

                        résztvevők: 25 fő (rácalmási, perkátai dunaújvárosi cimborák)



Sajtómegjelenések:

1. Találkozás a költészettel
 2016. november 15.

         

Irodalmi szeminárium Cimboráknak

2016. november 24., 21:50 szerző: Balla Tibor 
Dunaújváros - A Cimborák irodalmi szemináriuma sorozat keretén belül Molnár Krisztina Rita írót, 
költőt látták vendégül a dunaújvárosi, rácalmási és perkátai Cimborák a Gyerekkönyvtárban.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött programsorozat az irodalom aktív, többoldalú
befogadását,  megélését  teszi  lehetővé  a  foglalkozásokon  résztvevő  gyermekek  számára.  A
háromrészes sorozat első vendége Molnár Krisztina Rita író, költő volt.

<< >> 

•

JAK Cimbora klub 

Fotók: Ady Géza

Találkozás  a  költészettel  -  ezzel  a  címmel  tartott  foglalkozást  a  József  Attila  Könyvtár
Gyerekkönyvtárában csütörtökön Molnár Krisztina Rita író, költő, aki lakóhelyén versíró klubot is
működtet  évek  óta  gyerekeknek.  A  közvetlen  modorú  költőnő,  aki  tanárként  és
múzeumpedagógusként  is  tevékenykedett,  jól  láthatóan  missziójának  tekinti  a  költészet
megszerettetését a gyerekekkel. Ebből az elhivatottságból kaphattak ízelítőt a dunaújvárosi Cimbora
Klub tagjai.

Tollat nyomdáztak a papírra, emlékeztetőül, hogy a költészetnek köze van a szárnyaláshoz, ahogyan
Weöres Sándor írja egysorosában: A dal madárrá avat. Boncolgatták, mi az a vers, mi teszi azzá. A
megállapítás esszenciális, a zene és a kép, hiszen ritmusa van, és egy kép jelenik meg a fejünkben
olvasván. Végül a Cimborák saját verset is írtak.

Balla Tibor

http://duol.hu/hirek/irodalmi-szeminarium-cimboraknak-1802252#
http://duol.hu/hirek/irodalmi-szeminarium-cimboraknak-1802252#
http://duol.hu/hirek/irodalmi-szeminarium-cimboraknak-1802252#


2. Találkozás a prózával
2017. január 24. 

                                
                           
Mesébe álmodták magukat - Cimborák irodalmi szemináriuma a József Attila 
Könyvtárban

2017. január 30., 21:21 szerző: Balla Tibor 

Dunaújváros - Izgalmas, kissé szokatlan foglalkozásra gyűltek össze a Cimbora Klub tagjai a múlt 
héten a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában. 

Már a cím is riasztó lehetett: Cimborák irodalmi szemináriuma. Persze a valóság inkább érdekes és
izgalmas, hiszen a Cimborák vendége városunk két jeles alkotója,  Kálnay Adél József Attila-díjas
író,  költő és  Várnai Gyula Munkácsy Mihály-díjas képzőművész voltak,  a vezérfonalat  pedig a
mese adta. Így már nem is annyira ijesztő.

Készülnek a fantáziadús meseillusztrációk. Rácz Noémi, Kiss Alexa, Szombat Noémi, László Emma
és Lászlóné Szabó Edit a Cimbora Klub rendezvényén

A  Nemzeti  Kulturális  Alap  támogatásával,  több  Cimbora  Klub  összefogásával  (Dunaújváros,
Rácalmás,  Perkáta) létrejött  program az irodalom aktív, többoldalú befogadását,  megélését teszi
lehetővé a foglalkozásokon részt vevő gyermekek számára.

A sorozat első állomásán, tavaly novemberben a költészettel találkoztak, amikor Molnár Krisztina
Rita író, költő segítségével készítettek saját maguk verseket.



Kálnay Adél József Attila-díjas író

Ezúttal a prózával, egészen pontosan a mesével, a mese világával kerültek közelebbi kapcsolatba a
gyerekek.  Kálnay  Adél  vezetésével  kitárgyalták,  miért  is  jó  mesét  olvasni,  hogy  ezzel  nő  a
szókincsük, együtt haladnak az izgalomban a történet főhősével, képzeletükkel egy, mások számára
nem látható világot teremtenek. Elképzelik a történetet.

Erre ott, helyben is módjuk nyílt, miután az írónő felolvasta az Embermesék, tündérmesék című
mesekötetéből az Együtt  című részt.  Máris  ott  sorakoztak a fejekben a szereplők s a környezet
képzelt képei.

Ekkor  Várnai  Gyula  -  miközben  ismert  meseillusztrációkat  vetített  -  megtárgyalta  velük,  mi  a
különbség a képregény és az illusztráció között, elmondta, milyen szempontokat kell figyelembe
vennie az illusztrátornak. Ekkor jött a legizgalmasabb rész, a hallott mesejelenetet a gyermekeknek
papírra kellett vetniük temperával, színes ceruzával.



3. Találkozás a drámával
2017. március 9.
Castellum.do
         http://www.castellum.do/2017/03/08/konyvtar-a-dramaval-ismerkednek-a-cimborak
(Forrás: József Attila Könyvtár Gyerekkönyvtára; archív fotó: Bartók Kamaraszínház)  

                      
 Könyvtár: a drámával ismerkednek a Cimborák
Öcaline • 2017. március 8. 17:39 • Kult • 0 • 1 

Célegyenesbe fordul a Cimborák irodalmi szemináriuma a József Attila Könyvtárban: a 
sorozat záródarabjára csütörtökön délután várják az érdeklődőket – előbb Erdős Virág író, 
költő mesél a Pimpáré és Vakvarjúcska című mesejátékról, majd a Bartók Kamaraszínház 
színészeinek gyerekekkel közös drámajátékával fut csúcsra a mókakacagás.

Harmadik, egyben utolsó felvonásához ér a Cimborák irodalmi szemináriuma a József Attila 
Könyvtárban március 9-én, csütörtökön délután: a Találkozás a drámával című fejezet egész sor 
izgalmas programelemmel traktálja a résztvevőket 16 órától az intézmény gyermekkönyvtárában. 
A foglalkozás első részében Erdős Virág író, költő, a Pimpáré és Vakvarjúcska című mesejáték 
szerzője mesél a darab születéséről – és természetesen érinti a gyerekeknek szánt mű 2013-as 
dunaújvárosi bemutatóját is. A játékos szeminárium folytatásaként éppen e produkció két 
szereplője, Polgár Lilla és Gasparik Gábor mutatkozik be – a Bartók színészei drámajáték keretében
dolgoztatják föl a mesét a gyerekekkel; a program a tervek szerint jelmezes színjátékkal ér véget!
Kellemes kalandozást a mese birodalmában!

http://www.castellum.do/2017/03/08/konyvtar-a-dramaval-ismerkednek-a-cimborak#like
http://www.castellum.do/2017/03/08/konyvtar-a-dramaval-ismerkednek-a-cimborak#comments
http://www.castellum.do/kategoria/kult
http://www.castellum.do/szerzo/ocaline
http://bartokszinhaz.hu/
http://gyerek.jakd.hu/
http://www.castellum.do/2017/03/08/konyvtar-a-dramaval-ismerkednek-a-cimborak
http://www.castellum.do/kep/full/0000007722.jpg


Cimborák szemináriuma - Pimpáré és Vakvarjúcska története 
2017. március 10., 08:30 szerző: Balla Tibor
                   
Dunaújváros - Utolsó rendezvényét tartotta csütörtökön a Cimborák irodalmi 
szemináriuma a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában. 

A három részből álló sorozat több Cimbora klub összefogásával (Dunaújváros, Rácalmás, Perkáta)
jött létre. Aktív alkotó tevékenységre épül (vers-, meseírás, illusztrálás, színjátszás), és egymásra
épülő témaköreivel teljesen körbejárja az irodalmat a kortárs gyermekirodalom neves képviselőinek
segítségével. A tegnapi záró foglalkozáson Erdős Virág költő volt a vendég.

Levelet írnak a királynak, és esküvői meghívót készítenek
Fotó: Ady Géza

A harmadik találkozó témája ugyanis "Találkozás a drámával" volt,  amihez  Erdős Virág  József
Attila-díjas  költő,  író,  drámaíró  mesedarabját,  a  Pimpáré  és  Vakvarjúcska  című  verses  mesét
választották a szervezők. A szerző elmondta a gyerekeknek, hogy mivel a szülei bábszínészek, így ő
lényegében a bábszínházban nőtt fel. Nem csoda tehát, hogy a Pimpárét is a Kabóca Bábszínház
felkérésére  írta,  de  készült  belőle  rádióban  hangjáték,  bemutatta  a  Soltis  Lajos  Színház



Celldömölkön,  és  legutóbb egy zeneszerző kereste  meg azzal,  hogy kamaraoperát  írt  belőle,  és
mesekönyv alakban is kiadták Filó Vera illusztrációival.

Király és királyné az udvartartással fogadja Pimpárét
Fotó: Ady Géza

Dunaújvárosban 2012 novemberében mutatta be a Bartók társulata zenés-táncos adaptációban, Fige
Attila rendezésében.  A darab  főszerepét  Gasparik  Gábor játszotta,  kézenfekvő  volt  tehát  őt  is
bevonni a foglalkozásba feleségével,  Polgár Lillával közösen, aki ugyancsak a Bartók művésze,
ráadásul drámapedagógus is.

<< >> 

•

http://duol.hu/kultura/dunaujvaros-jozsef-attila-konyvtar-gyermekkonyvtar-cimborak-irodalmi-szeminariuma-1822788#


Cimbora Klub a JAK-ban 

Fotó: Ady Géza

A foglalkozáson  beszélgettek  a  darabról,  idézetekről  találták  ki,  melyik  szereplő  mondta.  Két
csoportban  dolgoztak.  Az  egyiknek  levelet  kellett  írni  Pimpáré  nevében  Pitypang  királynak  és
Pongyola  királynénak,  no  meg  esküvői  meghívót  készíteni.  A másik  csoport  térképet  készített,
amellyel el lehet jutni a királyi palotából a Jegenyefa palotáig, feltüntetve az út közben leselkedő
veszélyeket.

A szerző nem tudott ellenállni, ő is négykézlábra ereszkedett, és rajzolt a gyerekekkel együtt. A
végén mindkét csoport jelmezben játszotta el a jelenetet.

Balla Tibor

                           

http://duol.hu/kultura/dunaujvaros-jozsef-attila-konyvtar-gyermekkonyvtar-cimborak-irodalmi-szeminariuma-1822788#
http://duol.hu/kultura/dunaujvaros-jozsef-attila-konyvtar-gyermekkonyvtar-cimborak-irodalmi-szeminariuma-1822788#


Cikkek listája:

2017-03-17 Pimpáré (kis hír)

A Cimborák irodalmi 
szemináriumának harmadik, 
egyben utolsó állomását tartották
a József Attila Könyvtárban.A 
foglakozásra a Pimpáré és 
Vakvarjúcska című mesejáték 
szerzője, Erdős Virág 
érkezett. ....(nem teljes szöveg)

Dunaújváros

2017-03-10

Cimborák 
szemináriuma. 
Pimpáré és 
Vakvarjúcska 
története a Cimbora 
Klubban

Utolsó rendezvényét tartotta 
március 9-én, csütörtökön a 
Cimborák irodalmi 
szemináriuma a József Attila 
Könyvtár gyermekkönyvtárában.

Dunaújvárosi 
Hírlap, 
Dunaújvárosi 
Hírlap Online

Balla 
Tibor

2017-01-31
Mesébe álmodták 
magukat

Izgalmas, kissé szokatlan 
foglalkozásra gyűltek össze a 
Cimbora Klub tagjai január 26-
án a József Attila Könyvtár 
gyermekkönyvtárában.

Dunaújvárosi 
Hírlap, 
Dunaújvárosi 
Hírlap Online

Balla 
Tibor

2017-01-27
Meseszeminárium 
(képaláírás)

A meseírás és a könyves 
illusztrációk rejtelmeivel 
ismertette meg a városi Cimbora 
Klub tagságát január 26-án, 
csütörtökön délután Kálnay Adél 
író, költő valamint Várnai Gyula 
képzőművész. (teljes szöveg)

Dunaújvárosi 
Hírlap, 
Dunaújvárosi 
Hírlap Online

Szabó 
Szabolcs

2016-11-25

Irodalmi 
szeminárium. 
Irodalmi 
szeminárium 
Cimboráknak

A Cimborák irodalmi 
szemináriuma sorozat keretén 
belül Molnár Krisztina Rita írót, 
költőt látták vendégül a 
dunaújvárosi, rácalmási és 
perkátai Cimborák a 
Gyerekkönyvtárban november 
24-én.

Dunaújvárosi 
Hírlap, 
Dunaújvárosi 
Hírlap Online

Balla 
Tibor

Médiaközvetítés:

2016 11 26 Szeminárium: Videoösszefoglaló (DSTV, Dunaújváros Televízió)

https://www.youtube.com/watch?v=MvqqiErbkxo

2017 01 27 Híradó (D+TV Dunaújváros)

https://www.youtube.com/watch?v=SmjdPri64FE&t=5m40s

https://www.youtube.com/watch?v=SmjdPri64FE&t=5m40s
https://www.youtube.com/watch?v=MvqqiErbkxo
http://ht.jakd.hu/index.php?p=view&id=124202
http://ht.jakd.hu/index.php?p=view&id=124115
http://ht.jakd.hu/index.php?p=view&id=123031
http://ht.jakd.hu/index.php?p=view&id=122977
http://ht.jakd.hu/index.php?p=view&id=121618


Plakátok:
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