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A GYENESDIÁSI JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR 
RENDEZVÉNYEI 

 

Mesedélután a községházán 

Szeptember 30-án a nagy meseíró, Benedek Elek születésnapja iránti tisztelgésként a 
Magyar Olvasástársaság a Népmese napjának nyilvánította. Ebben az évben először, 
hagyományteremtő szándékkal, könyvtárunk is megszervezte a Magyar Népmese Napját. 
Szerettük volna, hogy ezen a napon minden gyermek és felnőtt legalább egy mesét a 
tarisznyájába tehessen. 

Ezt az estét arra szántuk, hogy meghallgassuk egymás legkedvesebb meséit, 
megemlékezzünk mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig 
érvényes üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden 
népmese sajátja. 

A gyerekek élményeiken kívül, apró ajándékokkal térhettek haza. 
A mesemondók: Varga Boglárka Csilla, Kovács Lászlóné, Varga Áron, Hársfalvi 

György, Kovács Írisz, Kozma Antónia, Vajda Renáta, Varga Bence Győző, Góth Imre, 
Szakály Andrea, Kun Sándorné, Pék Andrásné, Deák Ákos, Divinyiné Zsadányi Mónika, 
Lázár Péter 

 
 
Rendhagyó irodalom óra 
 

November 14-én a Nagy Könyv program keretében Kardos József keszthelyi tanár 
tartott foglalkozást a községháza nagytermében 5-6. osztályosoknak. A rendhagyó 
irodalomórán a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok című könyvekről beszélgettek a gyerekek.  
 
Kézműves foglalkozások péntekenként gyerekeknek és családoknak 
 

November végétől az ünnepre készülődve a gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt 
kedvükre készíthettek ajándékokat, meglepetéseket, szerdán és pénteken, a kézműves 
foglalkozásokon.  

November 23.                             gyöngyfűzés, gyöngyszövés 
November 25.                             adventi koszorúkészítés 
December 2.                               almamikulás készítés 
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December 9.                               képeslap és gyertyadíszítés 
December 14.                             csuhéangyal, képeslap készítés 
December 16.                             Karácsonyfa díszek papírból 

 
Kirándulás Pannonhalmára 
 

A klubkönyvtár egy sorozatot tervez, melyek révén hazánkban található látnivalókkal, 
a világörökség kincseivel ismerkedhetnénk meg. November 19-én 38 fővel kirándulást tettünk 
a pannonhalmi Apátság és a Veszprémi Püspöki Palota meglátogatására. A résztvevők, 
nagyon jól érezték magukat, többen jártak már Pannonhalmán, de élmény volt újra 
megtekinteni szakszerű idegenvezetés mellett. A csak pár éve látogatható Püspöki Palota 
igazán nagy szenzáció volt számunkra, nem csak az ott látottak miatt, de a különlegesen 
közvetlen idegenvezetés miatt is. 
 
Mikulás Est 
 

December 5-én Gyenesdiásra is megérkezett a Mikulás és a rosszcsont Krampuszok. A 
községháza nagytermében ötven gyermek, kicsik és nagyok, egyaránt izgatottan várták, hogy 
szólítsa őket Mikulás apó a színpadra. Az ajándékok kiosztásában a Krampuszkák segítettek. 
Tóth Eszter, Szakály Andrea, Kozma Antónia, Somogyi Barna, Prókai Bence. Citeráztak: Pék 
Flórián, Nánnásy Ákos. 
 
 
Kiállítás megnyitó 
 

December 9-én délután hatalmas érdeklődés mellett nyílott a keszthelyi Markos 
Kászlóné és leánya Markos Juli csuhészobraiból, valamint a herendi Pátkai Miklósné 
mézeskalácsaiból és préselt virág képeiből rendezett kiállítás a gyenesdiási községházán. 

Az ádventi-karácsonyi hangulatnak és a kiállított alkotásoknak megfelelő kiváló 
műsort adtak az Általános és Művészeti iskola tanulói, majd Gyanó Szilvia, a Balatoni 
Múzeum néprajzos múzeológusa nyitotta meg a kiállítást. Beszédében megemlékezett a 
karácsonyi ünnepkörről, a mézeskalácsok és csuhébabák néprajzi vonatkozásairól és néhány 
szóval bemutatta az alkotókat is. 

 

 
 
          Fliszár Katalin 




