
A gyermekek nagy örömére a közelgõ
húsvét alkalmából ismét kézmûves fog-
lalkozásra vártuk a kicsiket és a nagyokat
a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekkönyvtárába. Az idõjárás ugyan
nem árulkodott az ünnep közeledtérõl,
azért a gyermeki szívekben március 13-án
már tavasz volt.

A szülõk, tanító nénik éppúgy élvez-
ték a vágást, ragasztást, színezést, mint a
kicsik. S hogy melyik volt a legnépsze-
rûbb figura, amelyet készítettek?A tojás-
tartó kis kosár és a táncoló csirke sikere
töretlennek bizonyult. A kisebbek hunga-
rocell tojásokat díszítettek filctollal, sõt,
még húsvéti üdvözlõlapot is alkottak a fi-
atalok. Ezeket a családtagoknak címez-
ték, többek között a következõ felirattal:
Apa, anya, szeretlek!

A legnehezebb és a legtöbb türelmet
kívánó kézmûves alkotás a csíkos tojás
készítése volt. A kifújt, ragasztóval be-
kent tojásra szorosan feltekertük a
melírozott hímzõfonalat. A nagyobbak
közül volt, aki a tavalyi foglalkozás után
most is nekilátott az idõigényes munká-
nak. Mint mondták, megérte a fárado-
zást, mert csodálatosan rajzolódnak ki a
színes alapon a fehér csíkok.

A mintegy kétórás foglalkozással ün-
nepi pillanatokat varázsoltunk könyvtá-
runkba, s ez a hangulat bizonyára kitart
húsvétig. Reméljük, hogy az idõjárás
most már tavaszra fordul, és bízunk ab-
ban is, hogy a nyuszi idén nem csizmá-
ban érkezik. ■
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Így írnak Õk…

Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi

Könyvtár olvasóterme zsúfolásig meg-

telt 2013. február 28-án. 

Az Így írnak Õk… sorozat elõadá-

sán Petrozsényi Eszter színmûvésznõ és

Pribojszky Mátyás Kölcsey-díjas író

volt a vendég. A színmûvésznõ – aki a

tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

könyvtárosa – felolvasott férje novellá-

iból, valamint tavaszról és szerelemrõl

szóló verseket adott elõ. A Kölcsey-dí-

jas író érdekességekkel, a mûveihez tar-

tozó személyes élmények elmesélésé-

vel fûszerezte a novellák és versek kö-

zött lévõ perceket.

Az estrõl mindenki a tárcanovellák

ma is aktuális tartalmával és egy kelle-

mes hanggal a fülében, feltöltõdve tér-

hetett haza. ■


