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Januári pillanatképek a  gyermek-

részleg rendezvényeiről 

Erősné Suller Ildikó 

„Állati” jó bemutató  Vendégünk volt Tóth Gábor 
solymász és állattartó 2017. január 16-án. 

 

Róka koma bemutatkozik a gyerekeknek.  

Fotó: Sutáné Csulik Andrea 

 A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával indította 

útnak a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

gyermekrészlege az Izgő-mozgó állataink: kukkantás 

kedvenceink hétköznapjaiba című, 4 alkalomból álló 

programsorozatát. A szervezők célja: a téma minél 

több oldalról való megközelítése. Így esett elsőként a 

választás Tóth Gábor fenti című bemutatójára, hiszen 

jó híre és a korábbi tapasztalatok is azt mutatták, 

tökéletesen illeszkedik az elképzeléseinkbe. Tudtuk, 

személyisége, stílusa magával ragadja a közönséget, 

a szó szoros, és átvitt értelmében egyaránt kacagva 

sajátítanak el számtalan új ismeretet tucatnyi apróbb, 

és nagyobbacska állatok életmódjával, 

viselkedésével, testfelépítésével kapcsolatban.  Sem 
mi, sem az apró gyereksereg nem csalódott, Tóth 

Gábornak ezúttal is köszönet a kellemes délutánért. 

Az élmény akkor kerekedett ki teljes mértékben, 

miután a résztvevők mindegyike elkészítette saját 

rókáját egy kézműves foglalkozás keretében.  

Mesterségem címere: Orvos  Vendégünk  
Dr. Plavecz János volt 2017. január 23-án. 

 

Plavecz doktor életcélja, hogy segítsen a beteg 

embereken. Fotó: Erősné Suller Ildikó 

A népszerű szakmák, mesterségek bemutatása 

céljából indított előadássorozatunk januári vendége, 

dr. Plavecz János, szemernyi kétséget sem hagyott 

hallgatóságunkban afelől, hogy ez az a szakma, ami 
élethosszig tartó tanulást követel meg. Nem elég jó 

tanulónak lenni, a lehető legjobb teljesítményt kell 

nyújtania az ember gyerekének, ha orvoslásra akarja 

adni a fejét. Az általános iskolából erős 

gimnáziumba, gimnáziumból egyetemre kerülni csak 

kitartó, és rendszeres tanulással lehet. S aki kellő 

szorgalmával felvételt nyert, továbbra is kemény 

munkával érheti el, hogy ne hulljon ki a rostán. Több 

év kemény alapozása szükséges ahhoz, hogy betegek 

közelébe kerüljenek a jelöltek, s bizony, ezek is 
kemény tanulással töltött évek. Előadónk az egyetem 
utolsó éveiben mentőzéssel is gyarapította ismereteit, 

majd a végzést követően bányamentőként dolgozott. 

A ma háziorvosként  tevékenykedő gyógyító életének 

szerves részét képezik a továbbképzések, hiszen a 
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tudomány állandó fejlődése a gyógyítás érdekében 

naprakész szakembert kíván. Hogy miért lett mégis 

orvos? Mert életcélja az emberek segítése. Ő az, aki 

naponta néz  elesett, olykor rémült emberek szemébe, 

s a legdrágább „fizetsége”  a felépült betegek jó 

szava, a gyógyítóra való jó emlékezete.  

Mesesarok – vendégünk Zsigáné Marosi Éva volt 
2017. január 27-én.  

 

Kicsik és nagyok mesehallgatás közben.  

Fotó: Erősné Suller Ildikó 

Az immár 4. évfolyamát élő Mesesarok közönsége 

nagy érdeklődéssel várta a januári előadónkat, 
Zsigáné Marosi Évát, a Tappancs Állatmenhely 

Alapítvány elnökét. Hagyomány, hogy a város 

népszerű személyiségeit invitáljuk körünkbe, egy-egy 
mese erejéig. Nagyszerű pozitív hozadéka ennek a 

tág nézőpontnak, hogy meghívott vendégeink nem 

csak a kedvenc meséjüket hozzák, de személyiségük, 

érdeklődési körük, hivatásuk egy-egy szeletét is 

megcsillantják előttünk. Ezen a januári pénteken sem 

volt ez másként. Pásztohy Panka: Mentsük meg a 
kiskutyám! című meséje bevezetésként szolgált egy 

kellemes beszélgetéshez előadó és hallgatósága 

között. Kinek milyen kedvence van otthon? Hogyan 

került hozzá? Milyen érzés gazdinak lenni? Mit jelent 

egy kutyus, vagy éppen cica szeretetét érezni? Mind-
mind az állatbarátok diskurzusának fő kérdései, 

témakörei – ami bizonyosság arra nézve, hogy ezen 

az estén garantáltan állatbarát közönség gyűlt össze 

könyvtárunk falai között. Fontos kérdések! S ami 

még fontosabb, hogy a Mesesarok látogatóinak nagy 

része a legfogékonyabb korosztály képviselői, ezért is 

nagy jelentőségű az állatvédelem témája ebben a 

körben. Hiszen, „egy nemzet nagysága és erkölcsi 

fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az 

állatokkal bánik” (Mahatma Gandhi).  

A felelős állattartásról - Dr. Fogarasi Tünde 
állatorvos volt a vendégünk 2017. január 30-án. 

Egy havas kora délutánon sajátos kompánia 

kopogtatott könyvtárunk ajtaján. Két felnőtt és két 
gyerek érkezett két kutyával, továbbá a felnőttek 

állattartó kosarakban egy macskát és egy nyulat is 

cipeltek. Dr. Fogarasi Tünde állatorvos és 
asszisztense, Jovita, valamint kis segítőik: Somogyi 
Bercel és Somogyi Borka kezei tele voltak 
pórázvégekkel, szatyrokkal, batyukkal, cicaládákkal.  
Az egyik kutya tappancsát láthatóan erősen csípte a 

januári jég ellen kiszórt só, míg Yodika, a másik eb 
éles vakkantásokkal követelt magának figyelmet.  

 

Munkában a leendő állatorvosok  

Fotó: Erősné Suller Ildikó 

A Kodály Zoltán, és a Herman Ottó Általános Iskola 
tanulói ezúttal az Izgő-mozgó állataink című 

programsorozat újabb állomására érkeztek. Mint 

ahogyan a cím is mutatja kis kedvenceink testi és 

lelki igényei voltak az előadás középpontjában. 

Nekünk állattulajdonosoknak megfelelő ismeretekkel 

kell rendelkeznünk, nem utolsósorban kellő 

felelősségtudattal, hogy kis állataink ne szenvedjenek 

szükséget. A közönséggel együtt vitatta meg ezeket 

előadónk, majd sor került a rendhagyó 

állatsimogatóra is: résztvevőink meghallgatták 

„statisztáink” szívverését, Somogyi Borka jóvoltából 

élesben nézhették a körömvágást, és ha az 

injekciózást nem is, de annak mikéntjét 

természetesen részletesen meghallgathatták. A 

legfontosabb állatorvosi, és állatgondozási 

eszközöket Somogyi Bercel mutatta meg 

közönségünknek. Az alkotó percek sem maradtak el 

természetesen, előadóink és a közönség együtt 

élvezték a kreatív munkát.  
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Malacunk volt! 
dományi Zsuzsanna 

Szerencsésen indult a 2017-es év a Talentum 

Általános Iskola harmadikosainak, mert újév 

alkalmából ellátogattak a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtárba kézműveskedni. Először 

Dömötör Tekla: Magyar népszokások című 

könyvéből ismerkedtünk az újesztendő 

hagyományaival. Majd következett a 
foglalkozás, ahol 

a tanulók rózsa-
szín kartonpapír 

és hurkapálcika 

segítségével ma-
lacka síkbábot 

készítettek turcsi 
nózival, kunkori 

farkincával, gömbölyded pocakkal. A bábok 

életre keltek a gyerekek kezében. Előkerültek az 

előre elkészített díszletek, valamint a farkas 

bábfigurája, s már kezdődhetett is Benedek Elek: 

A három kismalac című meséjének 

megjelenítése. Nagy volt a tolongás a 

szerepekért. Végül háromszor báboztuk el a 
mesét, hogy lenyugodjanak a kedélyek, és 

mindenki kipróbálhasson minden mesefigurát. A 
kis bábjátékosok átélték a történetet, remekül 

használták újdonsült, maguk által készített 

bábjaikat, tehát valóban malacuk volt! 

Családban marad - versdélután 
dományi Zsuzsanna 

Ismét összegyűltünk 2016 adventjének idején a 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által 

szervezett versdélutánon. A hat év alatt  mióta 

ez a program életre kelt – még sosem 

jelentkeztek ennyien. Nagy volt az izgalmunk 
már a szervezés alatt, de a negyvenfős 

szavalótábor fogadására való felkészülés 

kellemes terhet jelentett. A helyi Kézimunka 
Klub tagjai egyedi tervezésű karácsonyfadíszeket 

alkottak a családok számára. A könyvtárosok 
emléklapokat és ajándék mesekönyveket 

készítettek elő, hogy a résztvevők ne csak 

élményekkel gazdagodjanak a délután végére. 
Eljött a nagy nap, és megjelentek a csillogó 

szemű, ünneplőbe öltözött gyerekek, szüleik, 

nagyszüleik. Mint korábban, úgy most is a 

felnőttek izgultak jobban, miközben választott 

verseiket Ady Endrétől, Dzsida Jenőtől, Móra 

Lászlótól közösen elszavalták családtagjaikkal. 

Mondókák, dalok is szárnyra keltek a meghitt 

órában, pl. Bartos Erika Hógolyója, Mentovics 

Éva Mikulása. A családias hangulatot taps és 

jókedv kísérte, majd egymás elismerése, 

jutalmazás zárta. Minden család a maga által 

készített süteményekkel járt körbe, és megkínálta 

a résztvevőket. Olyanok lettünk, mint egy 

nagycsalád! A szavalók közül többen évről-évre 

újra megjelennek versdélutánjainkon.  
Reméljük, így lesz ez jövőre is! 

 

Kelemen Enikő és Adél. Fotók: Goldschmidt Éva 
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