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Karácsonyi szöszmötölő 

Erősné Suller Ildikó 

Olvasóink kérésének eleget téve 2013. november 
30-án karácsonyi szöszmötölőt tartottunk a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Központi Könyvtárának olvasótermében. 
Vendégeink gipszből öntött karácsonyfadíszeket 

 festhettek, valamint tojástartó alapú angyalkát 
készíthettek.  

Mint minden, általunk szervezett kézműves 
foglalkozás alkalmával a gyermekek és szüleik 
együtt alkothattak. Kellemes, családias 
légkörben, könyvtárlátogatók és kézműveskedők 
jól megférve együtt.  
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Családban marad! 

Dományi Zsuzsa 

Új kezdeményezéssel rukkolt elő a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 
novemberben, amikor meghirdette a Családban 

marad című szavalóversenyt. Dományi Zsuzsa 
könyvtáros ötletadó, szervező szándéka az volt, 
hogy a gyerekek családtagjaikkal - szüleikkel, 
nagyszüleikkel, testvéreikkel, unokatestvéreikkel 
– közösen szavalják el kedvenc versüket, 
mondókájukat. Könyvtárunk honlapján 
versajánló is várta az érdeklődőket. Szerencsére 
a magyar kortárs költészet nem szűkölködik a 
szeretetről, összetartozásról, karácsonyról szóló 
versekben. Az ajánlóba került versek többek közt 
Lackfi Jánostól, Varró Danitól, Nagy Bandó 
Andrástól eredtek.  
 
A jelentkezők száma lassan, csörgedezve 
gyarapodott hétről-hétre. A szülők közül többen 
a könyvtárban e témához félretett könyveket 
bújták csemetéikkel, latolgatták, melyik vers 
lenne a legmegfelelőbb. Próbálták, hogyan 
hangzana jobban, ki kezdje, ki melyik versszakot 
mondja, honnantól mondják egyszerre a versikét.  

 
Mikor aztán eljött a verseny napja, 2013. 
december 11., már jócskán 14 óra előtt 
gyülekezni kezdett a család apraja-nagyja. A 
gyerekek arcán várakozással teli izgalom, derű  

 
 
látszott, a felnőttekén hol aggodalom, hol pedig 
felhőtlen nevetés, amint gyermekükre, 
gyermekeikre néztek. Még ha nem is vállalkozott 
a család minden tagja a szavalásra, azért 
elkísérték a szereplőket a nagyszülők, édesapák, 
pici babák is.  
 
Sinkó Ildikó könyvtárigazgató kedves, 
ünnepélyes szavai nyitották meg a programot: 
megköszönte a családoknak a jelentkezést és a 
felkészülést, mely során még közelebb kerültek 
egymáshoz érzelmileg a családtagok.   
Üdvözölte, bemutatta a két zsűritagot: Ivanics 
Lászlóné Ica nénit, amatőr költőt és Szabó 
Szerafinát, nyugdíjas könyvtárost, akik már több 
ízben segédkeztek gyermekkönyvtári programok 
lebonyolításánál. Ica néni saját versekkel készült 
bátorításként, felolvasta a Gyermekeinknek és A 
szeretet című verseit.  
 
Mindezek után megkezdődött a szavalatok sora, 
és a családok egymás után adták elő vidáman, 
mosolyogva, meghatódva, örömtől ragyogó vagy 
szeretettől, büszkeségtől könnyes szemmel Ady 
Endre, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor és 
Nagy Bandó András költeményeit.  
 
A közönség, a zsűri, a könyvtárosok mind-mind 
feltöltekezve, élményekkel gazdagodva 
hallgatták végig a produkciókat. A zsűri - a 
TÁMOP 3.2.13-12 jelű pályázat jóvoltából – 
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minden család gyermek tagjának mesekönyvet 
ajándékozott a felejthetetlen percekért, mely 
élményt a szaloncukor, finom aprósütemény és 
gyümölcslé tette gazdagabbá a gyerekek nagy 
örömére. A kellemes, derűs hangulatú délutánt 
Ivanics Lászlóné szavalata zárta,  

Gyermekek karácsonya címmel. A családok 
egymás iránti szeretete és odafigyelése a többi 
jelenlévőt is megérintette.  
 
Reméljük, hagyományt indítottunk el ezzel a 
mostani kezdeményezéssel. 

 
 
 

 
 
 

További képek az eseményről: 

http://gyerek.mzsvktata.hu/galeriak/csaladban_marad_____/  
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Gyermekkönyvheti ajándék 

Goldschmidt Éva 

Nagy érdeklődés kísérte a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár Csilingelő című műsorát 2013. 
december 9-én, délelőtt. A Művelődési Ház 
színházterme csaknem teljesen megtelt óvodás és 
kisiskolás gyermekekkel. 

Gyarmati Viktória és Csohány Gábor zenés, 
mesés produkciójával valósággal elvarázsolta a 
kicsiket. A hangos köszönés, majd bemutatkozás 
után előadóink jól megtornáztatták a színpadi 
játékban résztvevő hat gyermek tüdejét, ugyanis 
buborékfújó versenyt rendeztek.  

 

 

A nyár után következett az ősz, amikor sűrű 
falevélkupac lepi el az utakat. A dal az őszi 
Budapestről szólt, amelynek szövegét dúdolva 
ezután már gyerekjáték a tájékozódás…  
Megérkezett a várva várt évszak, amikor nagyon 
fázunk, de szívünkben öröm lakik, mert eljött a 
Mikulás, és közel már a karácsony.  

 

Gábor elmesélte, hogy régen, amikor ő olyan 
kicsi gyerkőc volt, mint a műsor résztvevői, a 
saját cipőjébe kapta a Mikulástól az ajándékot. 
Később ügyesen kicselezve a nagyszakállút, 
édesapja cipőjébe várta az ajándékot, mert abban 
több csoki elfért. Bizony, talán az ünnepnek, a 
várakozásnak köszönhetően ezt a blokkot 
élvezték legjobban a lurkók. A sok dalt, a közös 
színpadi táncot nagy tapssal, jókedvvel, 
mosollyal köszönték meg a résztvevő ovisok, 
iskolások, pedagógusok.  
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Mesélj minden nap! 

Zimonyi Zsanett 

December 14-én az Otthon Segítünk 
Alapítvánnyal közös program keretében Mesélj 

minden nap címmel könyvcsere program és 
kézműves sarok várta a gyerekeket 
gyermekkönyvtárunkban, ahol megunt 
könyveiket elcserélhették másokkal, és 
karácsonyi díszeket és ajándékokat is 
készíthettek. 
 
2013. december 16-án hétfőn 17:00 órától 
Karácsonyváró műsort szerveztünk a 
gyerekeknek, melyen az esztergomi Mindszenty 
József Katolikus Általános Iskola 4.osztályos 
diákjai egy nagyon szép betlehemes műsorral , 
karácsonyi énekekkel, versekkel örvendeztették 
meg az egybegyűlteket. 
 

 

Vércse Miklós könyvbemutatója 

December 2-án 10 órától a Helischer József 
Városi könyvtár és a Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület közös szervezésében az 
esztergomi könyvtár vendége volt Vércse 

Miklós, pedagógus, műfordító.  

Ez alkalomból a Szlovák népmesék c. könyvének 
bemutatójára került sor határon túli (a kétyi 
iskola diákjai) és magyarországi iskolás 
gyerekek társaságában.  

 

A mesekönyvet bemutatta, és a szerzővel 
beszélgetett Horváth Gáborné dr. nyugdíjas 
főiskolai tanár. A csodálatosan szép mesekönyv 
a Lilium Aurum kiadó gondozásában jelent meg 
2008-ban. A népmeséket Vércse Miklós 
válogatta és fordította le szlovák nyelvről 
magyarra. A könyvet Rácz Noémi rajzai díszítik.  

A könyvbemutató során a mesekönyvből 
Szulényi Mária Valéria olvasott a gyerekeknek 
magyarul egy mesét, ezt követően pedig a 
párkányi könyvtár gyermekkönyvtárosa, Árendás 
Erika előadásában ismét meghallgathattuk 
ugyanazt a mesét szlovákul. Ez a könyvbemutató 
egyben jó alkalmat teremtett határon túli 
kötelékeink erősítésére. Mindannyian láthattuk 
azt, hogy a népmesék egyetemesek, 
megértésükhöz nincsenek határok. A bennük 
rejlő egyetemes igazságot hordozzák. 

 


