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Gyöngyékszer− és mézeskalács-

kiállítás 

Erdősné Csík Katalin 

2016. április 24-28 között időszakos kiállítást 

szervezett a bajnai Községi Könyvtár Nagyné 

Tóth Edit kézműves munkáiból Bajnán. 

Célkitűzésünk volt az idei évben, hogy 

megmutassuk a helyi kézművesek és 

iparművészek munkáit az érdeklődő közönség 

részére egy-egy kiállítás keretében. Hiszen 

számos tevékeny alkotó él és munkálkodik 

közöttünk, akiknek munkássága a különböző 

korosztályok részére ilyen formában bemutatható. 

A könyvtár helytörténeti, értéktári és kézműves 

foglalkozásaihoz kapcsolódó tevékenysége miatt 

szintén érdekes kihívás és izgalmas feladat a 

kortárs alkotók személyét és tevékenységét 

megismertetni.  

 

Nagyné Tóth Edit.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Nagyné Tóth Edit kézzel fűzött gyöngyékszerei 

között megtalálhatóak mindennapi öltözékhez 

illő, egyedi és alkalmi ékszerek, továbbá a népies 

motívumokat idéző darabok is. 

 

Edit gyerekkorától érdeklődik a kézművesség 

iránt. Gyöngyfűzéssel több, mint tíz éve, 2006-tól 

foglalkozik. A hobbi szintű ékszerkészítés 

elsajátítása után több tanfolyamon is részt vett, 

hogy a különböző gyöngyfajtákat és 

gyöngyfűzési technikákat alaposabban is 

megismerje, megtanulja. Ékszereihez leginkább 

Swarovski kristályokat, Toho gyöngyöt, Preciosa 

cseh kása gyöngyöt, Miguki delica-t, ásványokat 

és többfajta féldrágakövet használ.   

A mézeskalács-készítés és -díszítés kézműves 

alapjaival 2012-ben, Cserszegtomajon, Vargáné 

Orbán Anikó tanítványaként ismerkedett meg. 

Azóta számtalan szakmai tanfolyamon, képzésen 

vett részt, hogy a cukordíszítés fajtáit és technikáit 

megtanulja. Bajna község rendezvényein 

folyamatosan bemutatja újabb és újabb munkáit a 

falu által rendezett vásárokon, rendezvényeken. A 

kézzel készített és díszített mézeskalácsok számos 
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díszítési technikával, többfajta ünnepkörhöz 

kötődően, és több különleges eseményre 

készültek. 

 

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Tevékenyen részt vesz a gyöngyfűzés és a 

mézeskalács-készítés megismertetésében és 

elsajátításának lehetőségében, hiszen a községben 

élő gyerekek részére kézműves foglalkozások 

vezetését is szívesen vállalja. A községben 

rendezett kiállításai keretében is sok érdeklődő 

tekintheti meg alkotásait. Ékszerei, mézeskalácsai 

reprezentatív ajándékként képviselik a község 

kézműves termékeinek kínálat. 

A bajnai gyermek néptánccsoport legelső 

népviseleti öltözetek készítésének is részese volt. 

Ruhák, kötények, mellények varrását és 

gyönggyel való díszítését végezte.  

A kiállítást nagy érdeklődés fogadta. Bizonyítja 

ezt az is, hogy a bajnai óvodások és iskolások 

szervezett formában, csoportosan nézték meg a 

kiállított anyagot. Reményeink szerint a könyvtár 

legújabb kiállítói tevékenysége is gazdagította és 

színesítette a község kulturális életét. 

 

Olvasd velünk! – már a 

kistelepüléseken is 

Mikolasek Zsófia 

20 településről 124 diák vett részt azon az 

olvasópályázaton, melyet a kistelepülésen élő 3-

6. osztályos gyerekeknek hirdettünk. A célunk az 

volt, hogy kortárs szerzők műveit megismertetve 

olvasásra buzdítsuk a tanulókat. A könyvek 

kiválasztásakor 3 tényezőt vettünk figyelembe: 

kortárs szerző legyen, magyar legyen, a mű 

legyen megtalálható a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban (arra az esetre, ha véletlenül a 

települési könyvtár állományában nem lenne 

meg) A két könyv: 

 

A jutalom egyhetes bajnai táborozás, ahol a 

legjobbak megismerkedhetnek az irodalom 

teremtette varázslényekkel. Író-olvasó találkozók, 

kreatív műhelyfoglalkozások, szerepjáték, 

drámajáték, barkácsolás várja a legjobb 20 

kistelepülési olvasót július 4-8. között. Mi már 

nagyon várjuk! 

Mivel sokkal több alsós indult a pályázaton, mint 

felsős, ezért úgy tartottuk igazságosnak, ha a 

jutalmazottak arányait megváltoztatjuk. Így 6 

felsőtagozatost és 14 alsóst várunk szeretettel 

olvasótáborunkba. 

Felső tagozatos nyertesek: 

1. Farkas Janka - Bajna, 114 pont 

2. Ferenczi Zsófia, Vértessomló - 111 p. 

3. Csőre Balázs, Bokod - 110 p. 

4. Horváth Marcell, Sárisáp - 109 p. 

5. Mészáros Anna, Bokod - 108 p. 

6. Tanka Petra Veronika, Bajna - 107 p. 



Alsó tagozatos nyertesek: 

1. Bábszki Zengő Hanga, Bajna - 99 p.  

2. Tótha Maja, Bajna - 97 p. 

3. Morlok Dániel, Csolnok - 96,5 p. 

4. Bartl Zoé Bernadett, Leányvár - 96,5 p. 

5. Reiser Viktor, Leányvár - 96,5 p. 

6. Farkas Luca, Bajna - 96 p. 

7. Kovács Evelin, Szomód - 96 p. 

 

8. Pödör Debora, Csolnok - 95,5 p. 

9. Béres Boglárka, Leányvár - 95,5 p. 

10. Hódorog Hanna Napsugár, Leányvár - 95.5 

p. 

11. Weisenburger Anna, Leányvár - 95,5 p. 

12. Koch Dániel, Szomód - 95,5 p. 

13. Rada Nóra Izabell, Szomód - 95.5 p. 

14. Benz Benedek, Gyermely - 95 p. 

 

 

A színpadon a SZÖSZ 

Kristófné Szabó Szerafina 

Mármint hogy a naszályi Művelődési Ház 

színpadán. S hogy mi a SZÖSZ? Hát a Szabad 

Ötletek Színháza.  

Jó döntés volt, amikor a helyi iskola magyar 

irodalom tanárával átnéztük a JAMK Megyei 

Ellátási és Módszertani Osztálya által a községi 

könyvtáraknak összeállított „étlapot”, és hogy ezt 

a kis társulatot választottuk.  

 

A Szabad Ötletek Színházának társulata.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina 

A végső lökést az adta, amikor a Karinthy 

műsoruk kommentárjait megnéztük a neten, s 

csupa jót írtak erről az összeállításról. Annál is 

inkább, mivel mindketten nagyon szeretjük 

Karinthy műveit − szerintem nem vagyunk ezzel 

egyedül! Szerettük volna Karinthyt egy kicsit 

közelebb hozni a diákokhoz.  

Minden könyvtáros találkozhatott már azzal az 

élménnyel, amikor a „Tanár úr kérem!” című 

kötetet kézbe adjuk, és így reagálnak a gyerekek: 

Jaj, de hosszúúúúúúúúúú! Bizony-bizony, 

megvan az 80 oldal is. Kinek van erre ideje 

manapság? Egy diáknak ….?! Akkor legyen színi 

előadás a felső tagozatosoknak! 

Lett is, május 10-én. Bor Viktor és két színésztársa 

Karinthy örök….c. műsorával érkezett hozzánk, 

s nem okoztak csalódást. Jó érzékkel válogatták 

össze az író kisebb írásait, a legszélesebb skálán 

játszva azzal a nagyon emberi és mély humorral, 

amelyet annyira kedvelünk Karinthy Frigyes 

alkotásaiban. Az összeállítás gerincét 

természetesen a „Tanár úr kérem” halhatatlan 

darabjai alkották, amely az író egyik 

legzseniálisabb, népszerűsége mellett is egyik 

legtitokzatosabb műve. Nemzedékek nőttek fel 

rajta, kacagtak harsogva a rossz tanuló felelésén, 

az iskolából elkéső diák morfondírozásán. A 

nézőtéren ülő diákok nagyon jól szórakoztak. Már 

csak azért is, mert minden reform ellenére 

jelenleg is elég rettenetesek a számtanórák, 

mostanában sem szívesen felelnek a rossz 

tanulók, és még ma is kínos későn kelni, elkésni. 

Manapság is meg kell néha magyarázni a 



szülőknek a bizonyítvány bizonyos jegyeit, és 

változatlanul értekezni kell néha magyarórákon 

Petőfi "nyelvszépségeiről"!) Hogy stílusos 

maradjak: „röhögött az egész osztály”!  

 

A színészek néhány kellék segítségével, pusztán a 

szó erejével, színészi eszköztáruk bevetésével 

mutatták be, vitték közel a gyerekekhez a 

zseniális szövegeken keresztül egy régen és 

véglegesen elmúlt korszak, a századforduló 

emberének és kisdiákjainak életét. Magukkal 

ragadták a kamasz nézőközönséget, akik az egy 

órás előadás végén vastapssal jutalmazták őket. 

Reméljük, hogy a jó hangulaton kívül elértük azt 

a célunkat is, hogy megmutassuk, örök emberi 

dolgokról van szó, amelyek nem évülnek el 

sosem, s ha humorba, szatírába csomagoljuk őket, 

mint tette ezt a mester − akkor is igazak! Nem 

utolsó sorban pedig, hogy milyen szórakoztató, 

ugyanakkor elgondolkodtató, élményt adó a 

valódi irodalom. Ha ezek után majd Karinthyt 

fognak kérni, vagy kölcsönözni, már megérte ez a 

délután! Köszönjük a „SZÖSZ” tagjainak, hogy 

ebben segítettek!  

 

Az előadás közönsége.  

Fotó: Kristófné Szabó Szerafina

 

Drámaóra a könyvtárban 

Bene Nikolett 

Finy Petra: A Fehér Hercegnő és az Arany 

Sárkány című meséje ihlette azt a 

drámafoglalkozást, melyet Mikolasek Zsófia 

tartott könyvtárunkban a 3-4 osztályosok 

számára. A drámaóra fókuszában a másság 

elfogadása állt.  A gyermekek a mesével 

lassanként ismerkedtek meg, majd egész 

lényükkel vettek részt a konfliktus megoldásában. 

Először egy kicsit félősebbek, bátortalanabbak 

voltak, de úgy 10 perc után teljesen átadták 

magukat a mesének, a játéknak. Szoboralkotás, 

szerepbelépés, fantáziajáték segítségével a 

foglalkozás végén már ők adtak választ a 

kérdésre: mit tehetünk, ha másságunk miatt 

elutasítanak bennünket. 

 

Mikolasek Zsófia a bakonysárkányi gyerekek körében. 

Fotó: Bene Nikolett 



Mese nélkül felnőni – Mikolasek 

Zsófia előadása Bakonysárkányon 

Bene Nikolett 

Április ötödikén a kora esti órákban gyűltünk 

össze a bakonysárkányi könyvtárban, hogy 

meghallgassuk, milyen hatásai vannak annak, ha 

egy kisgyermeknek nem mesélnek. Az előadó 

Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár munkatársa 

volt.  

 

Mikolasek Zsófia. Fotók: Bene Nikolett. 

Zsófia sok érdekes dolgot mesélt, ezekből 

ragadok ki számomra néhány új gondolatot. 

 A mesék a gyermek gondolkodását, 

szókincsének bővültségét segítik, ez 

nyilvánvaló.  

 Érdekes azonban az a megfigyelés, hogy 

azok a gyerekek, akiknek sokat olvasnak 

verbálisan erőszakosabbak társaiknál, míg 

akiknek nem, ezt az erőszakosságot 

tettlegességben vezetik le, nem tudnak 

uralkodni a bennük lévő érzelmeken, nem 

tudják megfogalmazni azt. 

 Az iskolában nem csupán magyar órán 

teljesítenek jobban azok, akik sok mesét 

hallgatnak, hanem minden tantárgyból 

jobban jeleskednek. 

 Minden életkornak megvan a mesetípusa, 

nem szabad például 3-4 éveseket 

tündérmesékkel terhelni. 

 A mesék, a mesélés fontos nevelési 

eszközök lehetnek, mert egyfajta 

kommunikációs folyamat részeként 

működnek, melyben a gyermekeknek 

érthető nyelven adnak át információkat, 

megoldási javaslatokat a bennük lejátszódó 

belső konfliktusokra. 

 Nagyon fontos a mesemondó személye! A 

családban általában az anya feladata a 

mesélés. Ez nem mindig jó, mert a 

gyerekeknek úgy rögzül, hogy ez a feladat a 

nők dolga, és a fiúk ezért is olvasnak 

nehezebben vagy nem is, mert úgy 

gondolják, hogy nekik nem is kell, mert a 

női szereppel azonosítják azt. 

 A szülőnek és gyermeknek is jó, ha 

olvasnak, érzelmileg szorosabb kapcsolatot 

alakít ki.  

 Fontos, hogy a megkezdett mesét mindig 

olvassuk végig, ne rakjuk félre azzal, hogy 

majd holnap folytatjuk. 

Érdekes játékba is bevont minket az előadó. 

Gyermekkori-fiatalkori frusztrációra okot adó 

élethelyzeteket sorolt fel, és megkért minket, 

hogy találjunk egy olyan mesét, amely feloldhatja 

azt. (Javaslom az olvasóknak, hogy 

gondolkodjanak el ezen Önök is, a Kemlib júniusi 

számában eláruljuk a megoldást!) 

Az élethelyzetek tehát:  

− A szülőkről való leválás,  

− Az azonos nemű szülővel való versengés 

− A felnőtté érés akadálya,  

− Serdülőkorral járó passzivitás 

Jó hangulatú, interaktív estét tölthettünk el. Külön 

öröm volt számomra, hogy a végén a résztvevők 

is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, és elmondták 

saját tapasztalataikat a témakörben. 

 



 

E-learningről és nyelvtanulásról 

Szomoron 

Szilassi Andrea 

A Kézdi-Vásárhelyi Általános Iskola pedagógus-

könyvtárosa, Dudaskó Zoltánné Edit a fenti 

témában kért előadást a szomori felső tagozatos 

diákok számára, akik közül sokan német 

nyelvtagozaton tanulnak. 2016. május 13-án 

került sor e programra, amelyen pedagógusok is 

részt vettek.  

Habár nem vagyok poliglott ember, sem 

idegennyelv-tanár, de ismerem és szívesen 

ajánlom a digitális világ adta számos, extra 

tanulási módot. Nem utolsó sorban pedig saját, 

megszívlelendő tapasztalataim is vannak e téren.  

 

Fotó: Dudaskó Zoltánné 

Bevezetés gyanánt az idegennyelv-tanulás 

gondjairól, különösképpen a valódi nyelvtudás 

hiányáról beszélgettünk. Ezek a gyerekek 

életkorukból adódóan még nem tudhatják, hogy a 

nyelvtudás milyen gyorsan elillan, ha nem 

használják nap, mint nap. Példaként hoztam fel 

erre az évtizedekkel ezelőtti (magyar) generációk 

esetét. Sok éven át tanulták az orosz nyelvet, majd 

középiskolában egy másik idegen nyelvet is 

hozzá, de a többség mégsem tett szert használható 

nyelvtudásra. Aztán később különféle 

tanfolyamokon vagy autodidakta módon sokan 

tovább próbálkoztak. Az eredmény általában nem 

lett tartós. Nekik üzenem, hogy ez az elfeledett 

nyelvtudás, a passzív szókincs könnyen felszínre 

hozható! Érdemes azonban változtatni a tanulási 

technikákon; élni kell a korszerű, új eszközökkel, 

az internet nyújtotta bőséges kommunikációs 

lehetőségekkel. A gyerekeknél pedig tudatosítani 

kell a megszerzett nyelvtudás folyamatos 

használatának, frissítésének szükségességét. 

Életem során magam is sokszor tanultam újra meg 

újra különféle idegennyelveket. Örömmel tettem, 

nem kínlódással. Habár akkor eredményesnek 

tűnt a belefektetett energia, később mégis 

feledésbe merült több nyelvismeretem is. Az 

angol az egyetlen, amely mindmáig megmaradt 

(bár ez sem teljes értékűen), mivel ezen a nyelven 

gyakran olvasok és időnként írok. A többiek 

karbantartására nem jutott időm.  

Hogy jó példákról is beszéljünk, érintettem az e 

téren sikeres nemzetek, például a 

többnemzetiségű, multikulturális államok, 

valamint az egykori gyarmatállamok példáját. 

Szóba került az is, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia idején még nem volt baj a magyarok 

többnyelvűségével, mivel az akkori 

soknemzetiségű államszövetségben a családok 

etnikai keveredése erős volt. Ezt segítette még a 

monarchián belül az utazás, a szülőföldtől távoli 

munkavállalás és a rangos külföldi 

tanintézetekben való tanulás. Szerencsére az 

uniós tagság ismét segít és ösztönöz az 

idegennyelv-tanulásra. E bevezető után két 

kérdést tettem fel a résztvevőknek, a válaszokat 

pedig azonnal lejegyeztem. 

Miért érdemes nyelvet tanulni? 

− Hogy értsük a filmet, amit megnézünk; 

− Utazások során hasznát vesszük; 

− Munkavállalás lehetősége külföldön; 

− Eredetiben olvashatjuk kedvenc íróinkat. 



Milyen idegen nyelvet érdemes tanulni és 

miért? (A felsorolás az elhangzás sorrendjét 

tükrözi.) 

 Angolt, mert érteni szeretné a játékban 

előforduló kifejezéseket; 

 Világnyelveket, mert ezeket több országban 

is hasznosíthatjuk; 

 Németet, mert azt is sok országban beszélik, 

és munkalehetőség szempontjából hasznos 

nekünk, magyaroknak; 

 Spanyolt, mert sok országban beszélik  

 Franciát, mert szeretne eljutni 

Franciaországba;  

 Kínait, mert a világ népességének jelentős 

része Kínában él; 

 Latint, mert sok tudományos szöveg van 

latinul; 

 Oroszt, mert szívesen élne Oroszországban. 

Sok szép műkincs található ott, építészete 

különleges; 

 Cigány (lovári, beás) nyelveket, mert kicsi a 

szókincse, ezért ezzel a nyelvvel könnyebb 

megszerezni a nyelvvizsgát. 

Ezek után rátértünk arra a fontos témakörre, hogy 

milyen lehetőségeket kínál az internet és az 

informatika a nyelvtanuláshoz, továbbá más 

jellegű tanácsok is elhangoztak. 

HONLAPOK 

Weblapok százai kínálnak nyelvtanulási 

lehetőséget különböző nyelvekhez. Hogy milyen 

színvonalú és mélységű tudás szerezhető itt, ez 

azonban változó, és nem derül ki hamar. Az 

előadás során ajánlottam a 50languages, a 

Duolingo, a Tabello és a Goethe Intézet online 

tanulási lehetőségeit. Azoknak a külföldi 

ismerőseinknek, akik magyart szeretnének 

tanulni, érdemes ajánlani a 

www.magyarora.com című webhelyet. De a 

nyelvtanulást nemcsak ilyen, didaktikusan 

felépített tartalmakon keresztül lehet fejleszteni. 

Érdemes rendszeresen online újságokat 

böngészni idegen nyelven. Az előadáson erre a 

www.allyoucanread.com portált ajánlottam, 

amely 5 földrész 200 országából nyújt elérést 

napi- és hetilapokhoz, folyóiratokhoz. 

Válogathatunk földrajzi, vagy akár téma szerinti 

kategóriák alapján. Ugyancsak jó szolgálatot tesz 

a ted.com a különféle témakörökben közreadott 

előadásaival, amelyekhez beállítható különböző 

nyelvű feliratozás, és szöveges átiratban is 

elolvashatjuk a mondanivalót, szintén különféle 

nyelveken.   

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK  

A verbix.com 1995. óta szolgálja a nyelvi 

sokszínűség fenntartását azzal, hogy többszáz 

nyelv (élők is kihaltak egyaránt) szókincsét, azok 

igeragozását és különböző nyelvtani formuláit 

lekérdezhetővé teszi adatbázisából. Van egy 

letölthető offline változat is, de ez kevesebb szót 

tartalmaz, mint a webhely. Népszerűbb nyelvek 

nagyobb szókinccsel szerepelnek az 

adatbázisban. 

A typeit.org webhely virtuális billentyűzetet 

kínál különleges karaktereket használó 24 

nyelvhez, benne a magyarhoz is. 

A Windows 8.1 és 10-es rendszerű 

számítógépeken használhatjuk idegen nyelvű 

szöveg felolvastatásához a Narrátor funkciót. 

Alapvetően az amerikai angol nyelv áll ehhez 

rendelkezésre, de mindenféle nyelvi csomagot 

letölthetünk a gépünkre. A Narrátor 

felolvasásánál szabályozható a beszéd tempója! 

Okostelefonnál, tabletnél megpróbálhatjuk a 

digitális asszisztenssel való társalgást. 

Alapvetően a hangos kereséssel tudjuk elindítani. 

A Skype Translator spanyol-angol 

vonatkozásban beszéd tolmácsolására is képes 

(gépi fordítás minőségben), leírt üzenetváltást 

pedig 50 nyelven képes szolgáltatni. Az egyéb 

lehetőségek között elhangzott még a 

kommunikáció, levelezés, mint ami nagyon 

motiváló lehet. A filmek, videók feliratozva 

olvasva, és eredetiben hallgatva szintén 

eredményesek. Az ún. könnyített olvasmányok 

nagyon ösztönzőek és hasznosak az idegen 

kultúrák megismerése tekintetében is. Kitűnően 

fejlesztik a szókincset, helyesírást.  

Minden fontos dologra nincs lehetőség e cikkben 

kitérni. Az idegennyelv-tudás azonban lehetővé 

teszi azt is ezeknek a Szomoron élő diákoknak, 

hogy egyszer majd neves külföldi egyetemeken 

tanulhassanak alig több, mint ezer fős településen 

élve, az otthonukból − számítógép vagy tablet és 

internet birtokában (MOOCS).  

http://www.magyarora.com/
http://www.allyoucanread.com/

