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EGY ÉVESEK LETTÜNK! 

 
Ünnepel a Tappancs Barkácsműhely és kézműves klub 

 

„A Tappancs barkácsműhely egy olyan Klub, 
ahova érdemes járni. Szeretek itt lenni” mondja a 
2. c. osztályos Sára, aki az Ady iskolából látogatott 
el hozzánk és minden programunkon részt vett. 
 
Amikor a gyermek kézbe vesz bármilyen anyagot, 
mindig beleálmodik valamit. Az álom 
megvalósítása, fenntartása közben ügyesedik keze, 
szárnyra kaphat fantáziája, fejlődik személyisége, 
és megtanul szerszámokat, segédeszközöket 
használni. 

A kézműves foglalkozás célja az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi 
igényeinek megfelelő technikai segítséggel az alkotókedv ébren tartása. A gyermek 
alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével pedig az alkotó tevékenységek 
iránti érdeklődést erősítjük. 
A Tappancs Barkácsműhely létrehozásának gondolata már korábban is megfogalmazódott 
olyan formában, hogy milyen jó lenne egy olyan klub, ahova szombat délelőttönként 
eljárhatnának a gyerekek. A szülők pedig elkísérhetik őket. 
A könyvtárosok világnapja jó apropót adott az induláshoz, mutassunk magunkból valami 
mást. Álljunk elő valami olyannal, ami eddig még nem volt. Miért különleges ez a program? 
Szombat délelőtt kerül megrendezésre, kultúrált környezetben, a belváros szívében, ingyenes 
és annak a korosztálynak kínnál hasznos időtöltést, akik a legfogékonyabb korban vannak az 
alkotás és az olvasás terén egyaránt. 
Hogyan kötődik az olvasáshoz a klub? Azok a technikák, amelyeket itt megismernek a 
gyerekek, otthon továbbgondolhatók, színesíthetők, és ehhez megfelelő könyvet is tudunk 
ajánlani. A játék egyben tanulás is, a látogatás kölcsönzéssel is társul.  
Az eddig lezajlott program alatt mintegy 250 látogatónk volt. Ennek a számnak a nagy részét 
a gyermekek adták, akik 1. osztálytól 6. osztályig fordultak meg nálunk. Illetve nagyszülők, 
szülők is szívesen jöttek hozzánk. A foglalkozások alatt 18 beiratkozott olvasónk volt. 
Akik eljöttek az első alkalomra, azok a másodikon is részt vettek, és így tovább, mondván a 
múltkor is jó volt.  
A klub célja, hogy két órában kínáljon hasznos és tartalmas programot az ide látogatóknak. A 
klubnak közösségteremtő ereje is van, születtek itt már barátságok, nemcsak a gyerekek közt, 
hanem a szülők egymással és más szülőkkel is szívesen beszélgettek, a közös tevékenység 
összehozta, beszélgetésbe vitte az embereket. 
A mai rohanó világban kevés idő van az együtt játszásra, a közösen megtapasztalt alkotás 
örömére. A barkácsműhely lehetőséget kínál sok ismert, vagy újszerű technika elsajátítására, 
játékosan és könnyedén. Nem nagy anyagigényű, egyszerű technikákat alkalmazunk, amiket 
otthon is lehet gyakorolni. A másik nagyon fontos tény, hogy ha a gyermeknek sikerélménye 
van, az semmihez sem fogható örömöt jelent neki. Az itt készített alkotásokat haza lehet 
vinni, van aki ajándéknak szánja, valaki csak kedves dísznek.  
A foglalkozásokon alkalmazott hagyományos kézműves és újabb kreatív technikák megannyi 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek valóban élvezzék a kézműveskedést és 
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megismerkedjenek az anyagok hagyományos és újszerű felhasználásával, valamint átéljék a 
kreatív egyéni és közösségi alkotás élményét, az alkotás örömét! 
A rendezvény sikere nem csak az egyén, a szervező, a foglalkozásvezető sikere, hanem az 
intézményé is. Azzal, hogy hallatjuk a hangunkat a rádióban, szerepelünk újságok hasábjain. 
Benne vagyunk az emberek minden napjaiban. Ez pedig nagyon fontos, mert versenyhelyzet 
van, tennünk kell azért, hogy az olvasók minket válasszanak, az értékes szabadidejüket itt 
nálunk akarják eltölteni.  
Ezért törekedni kell arra, hogy minőségi programokat kapjanak, amikre szívesen jönnek. Meg 
kell szolgálnunk az olvasók belénk vetett bizalmát azzal, hogy továbbra is biztosítjuk a 
program megvalósulását hónapról-hónapra. Ha pedig jól érezték magukat, továbbadják ezt, és 
ezzel célt értünk, beszélnek rólunk!  
Születésnapi programunk meglepetése egy fotóalbum volt, mely tartalmazta az elmúlt év 
legjobb és legszebb pillanatait. A program megvalósulásáért köszönet illeti a kollégákat, aki 
bármilyen tevékenységével segítette a program létrejöttét. Köszönjük, hogy a média (sajtó és 
rádió) szintén partnerünk volt a program népszerűsítésében. Reméljük, hogy a sikeres 
programsorozat továbbiakban is folytatódhat, lesznek olyan források és pályázatok, melyek 
segítségével ismét gazdag és színvonalas programokkal nyújthatunk az olvasóinknak. hogy 
továbbra is minket válasszanak havonként egy szombat délelőtti kellemes programként. 
 

Tóth Renáta  
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