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Áprilisi híreink a JAMK gyermek-
részlegének programjairól 

ErŐsné Suller Ildikó 

A hónap első hétfőjén újra összegyűltek kismamáink, 
ezúttal a különböző szövéstípusok témája került 
középpontba, „Miért ajánljuk inkább a kendőből 

készült hordozókat?” címmel. 

 

Április 17-én Hegymánia cserebere klub indult 
matricagyűjtők nagy örömére. A gyermekkönyvtár 
nem csak lehetőséget teremtett, de saját 
gyűjteménnyel is hozzájárul sikeres csereügyletek 
lebonyolításához.  

Mesesarkunk áprilisi vendége H. Csapucha Klára 
nyugalmazott óvónő volt. Klári néni több nemzedék 
óvó nénijeként nagy népszerűségnek örvend, ezért 
sokan éltek a lehetőséggel, hogy találkozhassanak 
vele.  A „Méhkirálynő” című mesén kívül egy-egy 
apró, méhecskét formázó ujjbábbal is kedveskedett 
minden kedves csemetének. Apró mozgásokkal, 
hangutánzással vonta be őket a mesébe, így nyújtott 
komplex élményt nekik, szülőknek/nagyszülőknek, 
és „kívülálló” olvasóinknak egyaránt. A mese után a 
csoda még korántsem ért véget! Az apróbbak 
kipróbálhatták a „mesélő hintaszéket”, kedvükre 
hempereghettek színes, puha párnáink között; a 
nagyobbak pedig gyöngyfűzéssel, gyöngyszórással, 
festéssel foglalatoskodhattak. 

 

Fotók: Török Csaba 

 

„Pamacs” a gyermekkönyvtárban 

Kókai-Szabó Hedvig 

Május 7-én Kassovitz László meseíró, 
mesemondó, népi rímfaragó látogatott el 
hozzánk. Óvodás és kisiskolás csoportoknak 
mesélte el Pamacs, a kiskutya történetét, amely 
az igaz barátságról és a hűségről szól. A 
gyerekek tátott szájjal hallgatták a történetet és a 
mesemondó, humorral fűszerezett előadásának 
köszönhetően a könyvtár gyerekkacajtól volt 
hangos. habitusukról és ezáltal talán  könnyebbé 
válik műveik megértése, értelmezése is.  

 
Fotó: Kókai-Szabó Hédi 
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Áprilisi események a 
gyermekkönyvtárban 

Gurinné Pintér Gabriella 

Áprilisban két kézműves foglalkozást tartottunk 
könyvtárunkban. A húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódóan tojásdíszítés történt többféle 
technikával. A tojásokat applikációval, 
mozaikkal és festéssel díszítettük a gyerekek 
nagy örömére. Igazán szép és ötletes darabok 
születtek. Anyák napi készülődés keretében 
ablakdísz vagy tojásvirág készülhetett 
programunkon. A gyerekek többsége olyan 
ügyesnek bizonyult, hogy legtöbbjük mindkettőt 
elkészítette. A könyvtárunkba járó gyermekek és 
szüleik egyaránt szívesen fogadják, várják az 
ilyen kézműves tevékenységeket. 

A programok a „Funkcióbővítő belváros 

rehabilitáció Dorogon az Arany János Városi 

Könyvtár közösségi szintérré alakítás” 
elnevezésű projekt keretében valósultak meg. 

 

 

Fotók: Csarnai Katinka Eszter 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás a 
tarjáni könyvtárban 

Bula Imréné 

2014. április 9-én 15.00-17.00-ig húsvéti 
kézműves foglalkozást szerveztünk a tarjáni 
Iskolai és Községi Könyvtárban. Már az előzetes 
felmérések szerint is többen jelentkeztek, mint a 
könyvtár befogadóképessége, ezért a 
foglalkozást az egyik tanteremben tartottuk meg.  

Lelkes segítőim: Nagyné Bereczki Ildikó, és 
Schäffer Mónika az iskola pedagógusai vállalták, 
hogy a kézműveskedésben segítenek.  

A jó hangulatú foglalkozáson elkészültek a 
húsvéti nyuszik cserépből, tavaszi ablakdíszek 
kartonpapírból és dekorgumiból. Az elkészült 
alkotásokat hazavihették a gyerekek.  

 

 

Fotók: Bula Imréné 
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Kóstoló az élet vizéből – 
Écsi Gyöngyi előadása Gyermelyen- 

Varga-Kiss Andrea 

A felvidéki népmesék világából kaptak ízelítőt a 
gyermelyi gyerekek április 23-án az iskola 
aulájában. Écsi Gyöngyi mesemondó, 
népdalénekes, bábszínész volt a vendégünk a 
Gyermelyi Községi Könyvtár szervezésében.  

A mesemondás jeles képviselője magával 
ragadta a közönséget hiteles személyiségével, 
csodás előadásmódjával. Az élet és a halál vize 
című bábos meséjébe a gyerekeket is bevonta, 
akik lelkesen váltak néhány perc erejéig királlyá,  

katonává, királylánnyá. Az olykor túl heves 
gyereksereget gyönyörű énekhangjával csitította. 
A Jankó királyfiról és Tündérszép Ilonáról szóló 
palóc népmesét saját feldolgozásában adta elő 
egyszerű, ízléses kovácsoltvas díszleteivel, 
kesztyűbábjaival, maszkjaival. Nem hiányzott 
belőle a humor, kacagás, amellett, hogy komoly 
mondanivalóval gazdagodtak a kicsik. 

Egy alkalommal megkérdezték Gyöngyitől, mit 
üzen a gyerekeknek. A következőt válaszolta: 

„Tartsák nagyra az életüket, kutassák ki 

szívecskéjüknek sok- sok titkát, éltessék benne a 

jót, hogy tudjanak szeretni és szeretve legyenek.„ 

Valóban ez árad lényéből, történeteiből, dalaiból, 
ezért is szerettem volna eljuttatni az ő üzenetét 
meséin keresztül az itteni gyerekekhez is.  

Szép és tartalmas, ugyanakkor nagyon vidám, 
jókedvű délelőtt volt kicsik és nagyok számára 
egyaránt. 

 

 

Écsi Gyöngyi. Forrás: www.iglice.org  

 


