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Gyermekkönyvtárunk szeptemberi eseményei

Az új tanévvel új programok kezdődtek (ha úgy 

tetszik, folytatódtak) gyermekkönyvtárunkban. 2013. 

szeptember 16-án a TÁMOP „A megyei könyvtár és az 

oktatási – nevelési intézmények összefogása a tanulásfejlesztés 

érdekében” című pályázatunk keretében Ocskai 

Gabriella és az Évszakok kamarazenekar voltak 

meghívott előadóink. A  című, 4 Ráhangoló

előadásból álló rendezvénysorozat célközönsége 

ezúttal az 1-2-os korosztály volt. A téma: „Mesélő 

hangszerek”. 

2013. szeptember 23-án a ” „Muzsika lakik abban

sorozatunk keretében Bussy Gábor tartott előadást 

ifjú vendégeinknek. Hangszersimogató című előadásán 

abszolút nem volt helye a „Mindent a szemnek, 

semmit a kéznek” intelemnek, hiszen éppen az volt a 

cél, hogy az apróságok testközelbe kerüljenek a sok-

sok érdekes, nem hétköznapi instrumentummal.

Benedek Elek születésnapját – – a Népmese napját 

2. osztályos gyermekekkel ünnepeltük egy foglalkozás 

keretein belül 2013. szeptember 30-án. A mesék 

világában tett játékos barangolást kézműves 

tevékenységgel egészítettük ki, melynek során folt 

dekupázs technikával tököt készíthettek, s vihettek 

haza látogatóink.

Erősné Suller Ildikó

József  Attila Megyei és Városi Könyvtár

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó
34/513-683 suller.ildiko@jamk.hu

Gyereksarok



Mesemondó előadásra vártuk az 
alsó tagozatos gyermekeket 
2013 .  szeptember  27-én . 
Vendégünk a híres mesemondó, 
népi rímfaragó, Kassovitz 
László volt ezen a gyönyörű  
őszi napon. Előadónk számára 
is  örömet je lentett ,  hog y 
hozzánk látogat, s mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint 
poénos bejegyzése az egyik 
internetes közösségi oldalon: 

„Patkó kerül a patára, elmegyek ma Tatára.” A lurkók 
izgatottan gyülekeztek a teremben, hogy aztán egy 
kupacba gyűlve, a mesemondóhoz minél közelebb 
helyezkedve várják a mesét. A kicsik egyöntetű 
kívánságára Pamacs kutyus történetéből hallhattunk 
ízelítőt, miközben kiderült, hogy a jelenlévők közül 
sokaknak van ám kutyája! Megtudtuk azt is, kinek 
milyen fajtájú a kutyusa, és milyen névre hallgatnak a 
négylábúak. Pamacs kutya története lebilincselte és 

meghatotta a kicsiket. Ha már az állatok a téma, Laci 
bátyó bizony rímfaragó hírében áll: rímbe szedett 
sorok alapján találták ki a gyermekek, melyik állatról 
szólt a felolvasott vers. A kutyus után tehát előkerült a 
sün, a hal, de még a kecske is! Külön-külön bekiabálni 
tilos volt, csak közösen szabadott kiáltani a jó 
megoldást. Már majdnem véget ért az előadás, amikor 
hirtelen Laci bátyó az egyik első sorban csücsülő 
kislány széke előtt a földre mutatott: Nézd csak, mi van 
ott?” „Nem tudom, mit látott ott, de azt igen, hogy 
akkor nem csak az egész első sor, hanem még a hátul 
ülők is odajöttek megnézni, mi lehet a széknél. S már 
készen is volt a gyermekkupac.

Köszönjük vendégünknek, hogy jókedvre fakasztotta 
kis közönségünket. Kassovitz László fent idézett 
mondatát immár a következőre módosíthatjuk: Patkó 
került a patára, eljött Laci Tatára.

Goldschmidt Éva
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
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Laci bátyó Tatán járt



A Népmese Napja alkalmából Csernik Szende lábbábos és 
mesemondó volt vendégünk

III. évf. 9. szám
2013. szeptember

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással 
fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék 
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség 
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a 
kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – 
Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese 
napja.

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án 
rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az 
óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó 
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és 
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel 

forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi 
felé.
Könyvtárunk is minden évben igyekszik mesékkel, 
foglalkozásokkal megemlékezni a népmese napjáról. 
Idén, 2013. szeptember 23-án, hétfőn  Csernik 
Szende székely lábbábos mesemondó volt a 
vendégünk. Előadónk kellemes perceket varázsolt 
mindannyiunknak, mosolyt csalogatott a jelen lévő 
gyerekek és szülők arcára egyaránt.

Zimonyi Zsanett
Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom
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