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Mondom, hallom, rajzolom!

osztott ki, ám minden résztvevő ajándékot
kapott.

Erősné Suller Ildikó
Gyermekkönyvtárunk a költészet és a vers méltó
megünneplésére egy három pillérből álló
programsorozatot szervezett Mondom, hallom,
rajzolom! címmel. Ennek első állomása 2015.
április 13-án egy szavalóverseny volt alsó
tagozatosok részére. Eddig teljesen szokványos a
történet…
Ami szokatlan, az az, hogy együtt versenyeztek
az egészséges, és a sérült gyermekek.
Lehetőséget kívántunk teremteni ugyanis arra,
hogy a sérült gyerekek is megmutathassák
magukat, a tudásukat, az egészségesek pedig
megpróbálják megérteni azt, hogy a másság
csupán külsőleg nyilvánul meg, belül mindenki
érez: szeretetet, örömet, bánatot, boldogságot,
félelmet, vagy magányt.
13 iskola 30 tanulóját
hallgatta
meg
a
háromtagú zsűri: Tóth
Zsóka
előadóművész,
Adorjánné
Almási
Katalin
fejlesztő
pedagógus, és Mikolasek
Zsófia drámapedagóguskönyvtáros.
A zsűri a döntést
követően hasznos tanácsokkal, útmutatóval, és
bíztató szavakkal látta el a résztvevőket. Két
kategóriában díjazta a versenyzőket, 15 kötetet

A zsűri gratulál a díjazottaknak.
Fotók: Sutáné Csulik Andrea

Ahogyan Mikolasek Zsófia fogalmazott:
„A verseket kívülről kell megtanulni, de belülről
kell elmondani. Amikor azt láttátok, hogy
nevetünk, vagy könny csordul ki a szemünkből,
az azt jelentette, hogy valóban belülről
mondtátok el a verset.” S egy biztos, sem
könnyekben, sem kacagásban nem szenvedtünk
hiányt!
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
megvalósuló programsorozat május 4-én
folytatódik a Katáng együttes koncertjével. A
harmadik pillér, a rajzverseny eredményhirdetésére pedig május 17-én kerül sor a József
Attila
Megyei
Könyvtár
hagyományos
gyermeknapi rendezvényén.

Húsvéti szöszmötölő kézműves hét a JAMK-ban

Tavaszi

Erősné Suller Ildikó
Évek óta küzdöttünk a problémával: a tavaszi
kézműves foglalkozásainkra (húsvét, anyák
napja) alig volt érdeklődő. Semmi esetre sem
akartam tehát egy újabb, maximális befektetett
energiával, csodaszép alkotnivalóval, majd kevés
látogatóval kecsegtető programot szervezni.
Szerencsére van két kolléganőm, akiknek a
lelkesedése akkor sem csökken, amikor az
enyém már eléggé lehervadt… Kitalálták, hogy
ha az adott „egy-délután-másfél-óra” nem jön
be, akkor legyenek helyette egész hetes non stop
alkotónapok.
Jó, elsőre tényleg nem tűnik logikusnak, de a
nyári szöszmötölős szerdák bebizonyították,
hogy ha nyitvatartási időben bármikor
alkothatnak, többen igénybe tudják venni
szolgáltatásunkat. Meghirdettük tehát 2015.
március 31. és április 4. között a Húsvéti
szöszmötölős alkotónapokat . Már hetekkel az
esemény előtt „reklámoztuk” az olvasóknak;
előbb szóban és online, majd egy-egy
szórólappal is megerősítve meghívásunkat. Az
olvasók reakciója egy halvány szemöldökrezdülés volt csupán, bár inkább örültek a
lehetőségnek, mintsem csodálkoztak.
A szóban forgó hét első nyitvatartási napján ki is
állítottuk mintadarabjainkat a jó öreg mesélős
hokedlire, s vártuk az olvasókat. Eleinte
bátortalanul, de jöttek szép lassan! Nem zavarták
egymást a könyvet válogatók és az alkotók.
Tökéletesen megfértek egymás mellett – nem
volt nagyobb az alapzaj, szinte családias légkör
uralkodott. És persze a munkánk jóval több volt,
de mi nagyon élveztük, hogy minden percben
van feladat! Fáradtságot csak akkor éreztünk,
amikor esténként 6 óra után elfordítottuk a
kulcsot a zárban.
Volt olyan család, aki minden nap eljött, mindent
elkészített, s már-már komoly fejtörést okozott,
hogy mit csináljanak holnap?! Esetenként a

nagymamák jobban élvezték, mint a kis unokák,
ám egyikük sem unatkozott, ha az apró megunta,
kapott egy játékot, vagy belehuppant a
hintaszékbe/babafotelbe
egy
szépséges
mesekönyvvel. Amit nagyszerű volt tapasztalni,
hogy családostul jöttek az alkotók! S ebben nem
is a „mit készítünk” volt a fontosabb, hanem az,
hogy „együtt készítjük”. A mi kapcsolatunk is
szorosabbra fűződött ezekkel az olvasókkal, ami
egy gyerekkönyvtárban felbecsülhetetlen érték!

Mintadarabok.
Fotó: Simon-Kontra Erzsébet

S miután nem csak a belbecs, de a külcsín is
fontos: az összesítés nagyon jó eredményt
mutatott! 141 olvasó vette igénybe alkotó
napjainkat,
ami
valljuk
be,
sokkal
eredményesebb, mint egy másfél órás
foglalkozás.
Semmi kétség – a gyerekekkel együtt nagyon
várjuk az anyák napi kézműves hetet!

Csöndes kikapcsolódás és alkotás a könyvtárban.
Fotó: Erősné Suller Ildikó
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Csiribiri mesés-zenés foglalkozások
Zimonyi Zsanett
Április 13-án, a Helischer József Városi
Könyvtárban elindult egy programsorozat
Csiribiri címmel, amelyre szeretettel várjuk a
gyermekükkel (gyermekeikkel) otthon lévő
szülőket és a még nem óvodás kisgyermekeiket.
Ezeket a mesés-zenés ölbeli foglalkozásokat két
fiatal, tehetséges anyuka, Kulcsár-Elek Csilla és
Tóth Zsuzsanna vezeti. Havi rendszerességgel
tervezzük a programot folytatni.
Az első foglalkozáson érintgető, csiklandozó
mondókákat tanulhattak a szülők és elhangzott
két nagyon kedves kis mese is, egy erdélyi szász
népmese: Mese az öt lábujjról, és egy francia
népmese: Mese a kislányról, aki belepottyant a
sárba.

A szülőkkel való közös mesélés, mondókázás,
éneklés egy bensőséges tevékenység, amely
különösen fontos a kicsik számára. Ehhez
próbálunk ezekkel a foglalkozásokkal és
könyveinkkel segítséget nyújtani.

Következő foglalkozásaink:

Május 4. hétfő 10 óra:
Az egér farkincája (magyar népmese).
Mondókák állatokról, höcögtetők, lovagoltatók.
Június 1. hétfő 10 óra:
A Nagyanyó meg a tyúkocskája (orosz
népmese). Kóró és a kismadár. (magyar
népmese). Altatók, ringatók.

A fotókat Steindl Nóra készítette. Montázs: Szilassi Andrea
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A Nap és a Hold elrablása ‒ Kézjáték
4 éven felülieknek
Gurinné Pintér Gabriella
Könyvtárunk abban a szerencsében részesült,
hogy egy megnyert pályázat eredményeként újra
vendégül láthattuk a Figurina Bábszínházat.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen a
legutóbbi találkozó is nagy élmény volt
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Ebben a műsorban puszta kezek keltették életre a
Világot. Ők mesélték el egy különös fényablakban, miként győzte le egy bátor Legény a
Sárkányt, aki elrabolta a Napot és a Holdat.
A mese előtt a játékosok beavatták nézőiket a
kézjáték rejtelmeibe.

A Figurina Bábszínház Dorogon.
Fotó: Gurinné Pintér Gabriella

A gyerekek és kísérőik is nagy izgalommal
nézték az előadást, próbálták felismerni a kezek
által életre hívott figurákat. Az előadás létrejöttét
az NKA támogatta.

A gonosz sárkány és a legény harca tűzzománc figurákkal illusztrálva. Kép forrása:
http://www.figurina.hu/index.php/musoraink/item/22-a-nap-és-a-hold-elrablása.html

