
A nagyik érdeklõdõk, a nagyik kreatívak, a
nagyik jókedvûek és a nagyik olyan nyitot-
tak, mint a gyermekek. Ezért is szeretjük
õket, és ezért hálás feladat könyvtári napok-
ra és könyves vasárnapra invitálni a nagyi-
kat. 

A ceglédi könyvtárban az egy hét alatt két-
szer is megszólíttattak pszichológus által, s
mindkettõ vidámra, önkritikusra és elgon-
dolkodtatóra sikeredett, olyannyira, hogy
felmerült, érdemes lenne havonta egy alka-
lommal a játékos formájút (a könyves vasár-
napit) továbbvinni. Ez mindenképpen dicséri
Koltói Lilla fiatal pszichológust is, aki reme-
kül közelített a sok tapasztalattal, bölcses-
séggel felvértezett és játszani szeretõ, aktív
nagyikorúakhoz.

Az erõt adó pozitív gondolkodás miként-
jét vezette le Kígyós Éva pszichológus,
ugyancsak a jelenlévõ nagyik aktív részvéte-
lével, s erre szinte rímelt a másnapi könyv-
bemutató, ahol Mácz István ceglédi szerzõ
Merjünk boldogok lenni! címû könyvérõl
beszélgetett az íróval Surányi Dezsõ pro-
fesszor.

Az utazást kedvelõ nagyik a Ceglédi Kék
Újság munkatársának, Kõhalmi Dezsõnek a
vetítettképes élménybeszámolóját hallgat-
ták, nézték, és az út során begyûjtött tárgyi
emlékekkel kiegészítve, szinte kézzelfogha-
tó közelségbe kerülhettek Thaifölddel.

És eljött az édes vasárnap, hiszen Keve-
rem-kavarom sütiversenyt hirdettünk min-
den korosztálynak, és legnagyobb örömünk-
re bõven akadt munkája a szakmai zsûrinek. 

Tizennégy sütemény érkezett tizenkét „al-
kotótól”, s a díjazottak között volt nagyi, de
volt az unoka-korosztályhoz tartozó is. Az
elõbbi habkönnyû hájastésztával, az utóbbi
reform répatortával.

A multimédia teremben öröm volt számí-
tógépek elõtt látni a nagyikat, azt, ahogy a
nagyinet tanfolyamon már alapos tudásra
szert tett egykori „hallgatók” segítettek el-
igazodni az „újoncoknak” az információk
hálójában. 

A délutáni záróprogram is rímelt az egész
hét és a Könyves vasárnap programjaira:
egy ceglédi vendéglõs família, az Imregi
család tagjaival beszélgetett a helyi rádió
munkatársa, Szatmári Gábor. A szülõi sze-
retet, megbecsülés, a szellemi értékek õrzé-
sének, továbbvitelének fontossága, a család
meg- és összetartó erejének hangsúlyozása
és megnyilvánulása érezhetõen derûssé va-
rázsolta a hangulatot, s a jelenlévõk ebben a
szellemben koccintottak a ceglédi borral az
Imregi család egészségére, és a könyvtári
napok sikerére.

„Nagyi és én” a gyermekkönyvtárban

Gyermekkorunk kedves emléke, amikor a
nagymama mesélt nekünk, verset tanított,
vagy segédkezhettünk konyhájában. Ezt 
a vidám, meghitt hangulatot szerettük volna a
könyvtár falai között is újraélni szombat
délelõtti programunkkal. Kis olvasóinkat
nagyszüleikkel vártuk. Érkeztek is a nagy-
mamák unokáikkal, szép számban.
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Papp Györgyi elõadómûvész zenés iro-
dalmi mûsora igazi élmény volt gyereknek,
felnõttnek. Hallgattunk népmesét, verset
Zelk Zoltántól, Weöres Sándortól, Varró Dá-
nieltõl, és megzenésített verseket. Ismert
gyermekdalokat énekeltünk.

Ezután következett a nagyizsúr. Menyhárt
Ági játszóházvezetõ közremûködésével ké-
szültek az ötletesebbnél ötletesebb mézes-
kalács figurák. 

Régi gyermekjátékokból összeállított ki-
állításunkra rácsodálkoztak, a játék örömébe
feledkezve egyiket-másikat ki is próbálták.

Mesegombolyag címû kalandjátékunkra
már szeptember elején elkezdtük a készülõ-
dést. Az gyorsan eldõlt, milyen mesehelyszí-
neket szeretnénk, már csak a díszletek kivi-
telezéséhez gyûjtöttük az ötleteket (meg a
sok-sok anyagot és kelléket). Mivel ennek 
a játéknak nagy helyigénye volt, a program
helyszíne a mûvelõdési központ színházának
elõtere lett. Két emeleten hét mesehelyszínt
helyeztünk el. A játék lényege: ismert mesék
díszleteinél mesehõsökkel találkozhattak a
gyerekek, és „szerencsét próbálhattak”, azaz
játékos-mesés feladatokban vehettek részt.
Ötletgazdag és kreatív kolléganõknek kö-
szönhetõen valamennyi helyszín „mesés”
lett (Csipkerózsika indákkal benõtt kastélyá-
hoz még egy rokkát is kaptunk kölcsön).

A díszletek fényét még emelték a fantá-
ziadús jelmezekbe öltözött meseszereplõk
(kollégák), és a furfangos feladatok. Na és
persze mégiscsak könyvtárosok vagyunk,
így valamennyi helyszínhez rövid könyv-
ajánló plakát is készült. 

Eljött a nagy nap, a könyves vasárnap, ez-
zel együtt az országos esõ is megérkezett
Ceglédre. Egy kicsit (nagyon) izgultunk, de
amikor kilenc óra elõtt tíz perccel zsúfolásig
megtelt az épület aulája, már más miatt ag-
gódtunk egy kissé.

A könyvtár igazgatónõje (természetesen õ
is meseszereplõnek öltözve) fogadta az ér-
kezõket. Indulhatott a kaland(mese)játék. 

A játékosok találkozhattak a török csá-
szárral, és aki ügyes volt, megszerezhette a
kiskakas gyémánt félkrajcárját, próbát tehet-
tek Móricz Zsigmond Iciri-piciri meséjénél,
aki jól tudott horgászni, megkaphatta a ki-
rálykisasszony aranyalmáját. Jancsi és Julis-
ka mindenkit megjutalmazott, aki a boszor-
kány feladatát ügyesen megoldotta. A sár-
kány barlangjában a meseszereplõk elveszett
párját vagy tárgyait kellett megkeresni, és
akik ügyesen rakták össze egy mesepuzzle
darabjait és jól válaszoltak, felébreszthették
Csipkerózsikát a százéves álmából. A legne-
hezebb feladat talán a mesebeli erdõben várt
a „vitézekre”, meg kellett küzdeniük az or-
das farkassal.

A sorban állás ellenére türelmes, vidám,
játékos kedvû gyerekekkel és szülõkkel ta-
lálkoztunk.

Ezen a családi délelõttön mintegy négy-
száz gyermeknek és felnõttnek sikerült a
kaland(mese)játék próbáit kiállnia, és  jutal-
muk belépõjegy lett a  játék után kezdõdõ
Csalavári Csalavér címû mesejátékra, a Ha-
hota színház elõadásában. ■
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