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Kanga hordozó klub a 
gyermekkönyvtárban 

Erőssné Suller Ildikó 

Hosszú idő után végre újra babagügyögéstől volt 
„hangos” a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár gyermekrészlege. A 2010-es TÁMOP 
idején az „Olvasásra születni!” programsorozat 
keretein belül néhány alkalommal Ringató 
foglalkozásokon láttuk vendégül a kisgyermekes 
anyukákat és csemetéiket. Sajnos, a pályázati idő 
múltával nem volt lehetőségünk a 
legkisebbeknek szóló programok biztosítására. 
Ősz óta azonban már másodszor népesítették be 
a teret anyukák és kisbabák a Kanga hordozó 
klub rendezvényén.  

 

Idén szeptemberben két fiatal anyuka keresett 
meg bennünket azzal a kéréssel, hogy 
befogadnánk-e egy kismamaklubot könyvtárunk 

falai közé. Beszedics-Környei Andrea Clauwi 
hordozási tanácsadó, és Polgárdiné Pető 
Szabina kezdeményezése hiánypótló jellegű, 
hiszen a városban talán egy hasonló létezik. A 
szervezők szerettek volna helyet találni 
elgondolásuk megvalósítására, s arra gondoltak, 
a könyves közeg lenne a legjobb környezet az 
aprók, és szüleik számára. A könyvtár vezetése 
zöld utat adott: a klub látogatóinak érvényes 
olvasójeggyel kell rendelkezniük, viszont a 
foglalkozások ingyenesek. A klub megálmodói 
velünk együttműködve szervezik rendez-
vényeiket, egyeztetjük a hírlevél tartalmát, a 
foglalkozások témáját. Könyvtárunk ehhez 
igazodva a témába vágó szakirodalommal, és 
kellemes, bababarát környezettel várja az 
érdeklődőket. Az első két alkalom után, 2014 
januárjától már havonta, állandó időpontban 
várjuk vendégeinket - minden hónap első 
hétfőjén. 
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Hírek könyvtárunk hétköznapjairól 

Gurinné Pintér Gabriella 

Az épület felújítási pályázaton belül lehetőség 
van arra is, hogy rendezvényeket, író-olvasó 
találkozókat, de főleg kézműves foglalkozásokat 
tartsunk. A pályázat tervezésekor a városunkban 
aktívan működő képzőművészeket, 
alapítványokat kértünk fel terveink meg-
valósításához. 

Ősztől havi rendszerességgel indultak el a 
foglalkozások és egészen május végéig tartanak. 

A gyerekek megismerkedhettek a sárkányépítés, 
a gyöngyfűzés és gyöngyszövés rejtelmeivel. 
Meseillusztráció is készült egy gyönyörű 
táblakép formájában, amely majd a felújított 
könyvtárt fogja díszíteni. A legizgalmasabb 
foglalkozás az agyagozás volt, melynek 
keretében már karácsonyi ajándéktárgyak 
készültek. Az elkészült remekművek kiégetve 
kerülhetnek a fa alá. 

Régi tervünk volt Balázs Ágnes írónő 
meghívása. Az írónő nagyszülei a mai napig 

dorogi lakosok, sokat látogatja őket. 
Gyermekkorában itt élt, az általános iskola 7-8. 
osztályát itt is végezte. 

Balázs Ágnes megismertetett bennünket Lufi és 
Szamóca című könyvével, ami annak idején 
olyan nagy sikert aratott, hogy lánya unszolására 
további hét kötetben folytatta a két főhős 
kalandos történetét. A gyerekek élvezettel 
hallgatták a könyvből felolvasott részleteket, de 
figyelniük is kellett, mert az írónő ezután 
kérdéseket tett fel nekik. A válaszadók közül 
kisorsolt négy szerencsés nyertest, akik 
jutalomban részesültek. De senki sem távozott 
üres kézzel, mert legnagyobb meglepetésünkre 
minden gyereket csokival ajándékozott meg. Az 
igazi ajándék azonban az volt, hogy felkeltette 
érdeklődésüket az általa bemutatott könyvek 
iránt, amelyeket ezután a felejthetetlen találkozás 
után remélhetőleg sokan el fognak olvasni.  

 

 
Nagyon örülünk ezeknek a lehetőségnek, igaz 
helyünk szűkös, de ilyenkor életteli színtérré 
változik könyvtárunk. 
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Újra”hangoltunk”  

Dományi Zsuzsa 

2013 őszén folytatódott a Hang és betű 
elnevezésű óvodásoknak szóló zenei program a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban Tatán. A 
Szivárvány Óvoda kis csemetéi vettek részt az öt 
alkalmas programsorozaton a gyermek-
könyvtárban októberben és novemberben.  
 

 
 
A foglalkozásokat most is Paulovicsné Guoth 
Zsófia ének-zene pedagógus vezette, csupán 
annyi változott, hogy időközben új verseket, 
mondókákat írt és zenésített meg a gyerekek 
számára. Zsófia dalos körjátékra invitálta az 
ovisokat, majd a hangszerekkel - xilofon, 
triangulum, csörgődob, kasztanyetta, tamburin - 
ismertette meg a gyerekeket. Sosincs veszekedés 
a hangszerek miatt, mert sorra járnak, így 
mindenkihez eljutnak a csörgős, ütős, pengetős 
zeneszerszámok.  

A program csúcspontját most is az jelentette az 
óvodások számára, amikor maguk is 
muzsikálhattak a TÁMOP-3.2.13-12 jelű 
pályázat segítségével megvásárolt hangszer-
szettel.  
 
Ügyesen megtanulták a gyerekek néhány perc 
alatt a „Csörgedező, lassú erecske, Medrében 
csendben megpihen…” kezdetű dalt, mely a 
patakról szól és a Hal-nótát: „Tó fenekén úszik a 
ponty, Kagyló lapul, rejti homok…”. Kis 
gyakorlás után már közösen adták elő a 
dalocskákat. A mosolygó tekintetek és csilingelő 
hangocskák arról árulkodtak, hogy a zenebona 
örömmel töltötte el az aprótalpúak lelkét.  
 
Azért, hogy később az óvodában, vagy otthon 
szülői segítséggel is újra felidézhessék a dalokat, 
egyedileg készített halacskás kártyát kapott 
minden gyerek, melynek hátulján a versek 
szövege olvasható.  
 


