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Így készültünk az ünnepre

A hagyományokhoz híven húsvéti kézműves foglalkozásra 2012. április 16-án az eszter-
vártuk a gyermekeket és szüleiket gyermekkönyvtárunkba gomi Helischer József  
2012. április 4-én, délután. A kicsik már a foglalkozást Városi Könyvtár vendége 
megelőzően hangosan tervezgették, mely húsvéti figura volt Agócs Gergely, felvidéki 
elkészítése lenne igazán kedvükre való. származású népzenész, me-
Olykor a bőség zavarában valóban gondolkodniuk kellett, semondó. Magával hozta 
vajon nyuszis ceruzatartót vagy hímzőfonallal körültekert kecskedudáját is, és muzsiká-
tojást készítsenek-e először. A munka közben a gyermekek jával, meséjével mosolyt 
jókat beszélgettek egymással, többek között a húsvéti varázsolt a jelen lévő gyere-
szokásokról, arról, hogyan készülnek otthon a jeles napra, kek és szülők arcára.
de arra a kérdésre is valamennyien Agócs Gergely 1969-ben 
tudták a választ, hogy vallási született Felvidéken, gyerek-
szemszögből mit ünneplünk kora nagy részét Füleken 
húsvétkor. A jó hangulatot fokozta töltötte. Már tizenhat évesen 
a televíziós stáb érkezése. A fiatalok népzenét gyűjtött. A kassai Csámborgó zenekarban kezdett 
közül volt, aki boldogan vállalko- el zenélni  24 éves korában megkapta a „Népművészet Ifjú 
zott az interjúra. Mestere” címet. Az MTA Zenetudományi Intézetében 

népzenekutatóként dolgozott. Az éneklés mellett számos Nemcsak a gyermekek, de szüleik is bekapcsolódtak a 
hangszeren játszik: dudán, furulyán, tárogatón, klarinéton. munkálatokba, vágtak, ragasztottak. Olyan gyerkőc is 
Jelenleg a Fonó zenekarban zenél, előadóesteket tart, akadt, aki a nagymamával érkezett, és mondogatta neki: 
folklóranyagot gyűjt, népművészeti táborokban tanít. mama, de azt is, meg azt is… készítsük el! A foglalkozás 
„Tenmagad is, mindég arra nézzél, amerre lépni akarsz, mert végére csak úgy sorakoztak a pom-pom nyuszik, a csíkos 
különben arra fogsz haladni, az mely irányba vigyáz tekinteted. tojások az asztalon. No, és a meglepetés sem maradt el: 
Mindenkor örülök, ha látom, hogy az okbúl kellek valakinek, mert minden résztvevőt csokitojással lepett meg a „húsvéti 
gyarapíthatom azt ez ő lelkében, eszméltethetem ez ő elméjében. Mert nyuszi”.
a tömeg mindenkor csak bódulni akar, s kápráztatni önnön magát. Végezetül pedig a belsőleg átalakult gyermekkönyvtárban a 
A művészetnek viszont nem csak gyönyörködtetni, de eszméltetnie is könyvek böngészése, kölcsönzése kötötte le a kicsik és 
kell a szépre szomjúhozókat. De még így is, bizonyos, hogy csak azok nagyok figyelmét, majd nagy örömmel tértek haza, ahol 
lehetnek lelkükben igazán hatalmasak, kik inkább tízszer bizonyára folytatták a húsvéti készülődést.
kételkednek saját szavuk igazában, hogy önmagukra eszméljenek, Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
mintsem hogy egyszer parancsot osztanának, hogy könnyítsenek saját 
háborgó elméjökön.” – Agócs Gergely hitvallása.
Zimonyi Zsanett (Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom)

Agócs Gergely Esztergomban
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A gyerekek nagyon szeretik az állatokat és szívesen olvas- között majdnem minden iskola képviseltette magát.
nak róluk szóló  könyveket. Ez adta az ötletet, hogy a követ- A játék hozzájárult a gyerekek könyvtárhasználati ismerete-
kező levelezős játékom főszereplői kedves állathősök inek  bővítéséhez, ráirányította a figyelmet a meseregények 
legyenek. csodálatos világára és a csapatszellem fontosságára.
Így találtam rá Bálint Ágnes aranybarna Frakkjára, A verseny ünnepélyes lezárásaként egy előadásra hívtam 
Kányádi Sándor világlátott egérkéjére és Görgey Gábor minden kitartóan dolgozó csapattagot. 
lovagias hőscincérére, Hektorra. Tóth Gábor a kiváló előadó, aki maga is állattartó és állatai 
A játék felhívása hasonló volt a korábbi évekéhez: 3.-4. nagy ismerője. Saját kedvencei segítségével mutatta be az 
osztályos tanulók jelentkezését vártam, 3 fős csapatokban, alkalmazkodás mestereit: az egeret, a patkányt, a görényt, a 
természetesen nem csak Dorogról, hanem a környék isko- nyestet, a borzot, a rókát és a kutyát.
láiból is. Folyamatosan, havonta kapták a feladatlapokat a Gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon élvezték az 
diákok, amelyben a kiválasztott állathős kalandjait kellett előadást, ami nem csak szórakoztató, hanem látványos is 
feldolgozni. volt!
A feladatok összeállításánál ügyeltem arra, hogy a kérdések Köszönöm minden csapatnak a kitartó munkát, a felkészítő 
tartalmukban és formájukban változatosak legyenek. Így pedagógusoknak és a könyvtáros kollégáknak a biztatást! 
többek között volt szövegfeldolgozás, levélírás, rajzolás, Nagyon lelkes tanulókat ismertem meg mind a helyi 
számítógépes katalógushasználat, betűrendberakás, iskolákból, mind Leányvárról és Tokodról.
szómagyarázat, lexikonban való keresés. Örültem a kérésnek, hogy máskor is legyen ilyen játék, ami 
A februártól-májusig tartó játéksorozat végére rendkívül hónapokig izgalomban tartja a gyerekeket miközben új 
szoros verseny alakult ki: a 32 induló csapatból 30-an mesékkel ismerkedhetnek meg.
küldték vissza mind a három forduló megoldásait. A városi Gurinné Pintér Gabriella (AJVK Dorog)
és a vidéki diákok egyaránt jól szerepeltek, s a legjobbak 

Arany János Városi Könyvtár - Dorog
Hős Állatok – Állathősök 

Egy levelezős játék eredményeiről

A verseny végeredménye:

1. Macskacicók (Zrínyi) 239 pont
2. Macskahajkurászók Egyesülete (Leányvár) 238 pont
3. Rágcsálómesterek (Leányvár) 234 pont
4. Könyvhörik (Zrínyi) 232 pont
5. Három nyulak (Eötvös) 231 pont

Csizmás Kandúr (Eötvös) 231 pont
6. Süsü sihederek (Eötvös 230 pont
7. Háromfejű sárkány (Petőfi) 228 pont
8. Macskaarisztokraták (Leányvár) 225 pont
9. Némo nyomában (Zrínyi) 222 pont
10. Keresztes malackák (Zrínyi) 220 pont
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Május 20-án, idén először – hagyományteremtő szándék- tásának megnyitójával kezdtük, majd a tatabányai 
kal - került megrendezésre a József  Attila Könyvtárban óvodások körében (is) méltán népszerű Katáng együttes 
a gyermekek ünnepe. Kissé korai időpontunkkal elébe kí- szórakoztatta a nagyérdeműt. Végül, de nem utolsósorban 
vántunk menni a városi rendezvényeknek, hogy a gyere- a Ziránó bábszínház lépett színre Pulcinella című műsorá-
keknek duplán jusson a jóból – úgy tűnik, megérte! val. A nyitva tartás ideje alatt arcfestéssel és lufihajtogatás-
A nap folyamán több, mint 250 derűs és elégedett vendég sal vártuk a kiskorúakat, szüleiknek pedig kedvezményes 
fordult meg nálunk. beiratkozási lehetőséget kínáltunk.
Programjaink sorát Rónáné Falus Júlia gyermek- Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
pszichológus Gyermekarcok – Gyermeksorsok című fotókiállí-

József  Attila Megyei Könyvtár

A képekre kattintva megnyílik az események galériája
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