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Vakáció a sarmasági könyvtárban

A foglalkozásokat egy héten kétszer, kedden és 
csütörtökön tartottuk, minden alkalom adott témára 
épült. Összesen tizenegyszer találkoztunk a gyerekek-
kel, július 23-tól augusztus 29-ig. 

Első alkalom: A végtelen Űr és a Holdra szállás
Első találkozásunk az Űrről, a naprendszerünk-

ről és a Holdra szállás 50-ik évfordulójáról szólt. 
Elbeszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy mikor és kik 
jártak először a Hold felszínén és ez milyen jelentőség-
gel bírt az egész emberiség számára. A kis beszélge-
tés után megismertük a naprendszerünkben található 
bolygókat egy kis dal segítségével. A foglalkozás máso-
dik felében pedig érdekes könyvjelzőket készítettünk, 

néhány idősebb fiúcska pedig vállalta, hogy elkészít 
egy holdjárót. 

Második alkalom: A búza útja
Ezen a találkozón a búzáról beszélgettünk és kör-

bejártuk annak életútját. Először egy kísérletet mutat-
tunk be, minden gyermek kapott néhány búzaszemet, 
amelyeket elültethetett, megöntöztük az, aztán pedig 
vártunk. Nagy örömünkre következő alkalommal már 
megfigyelhettük hogyan csírázik a búza, és megta-
nultunk, hogy bármilyen pozícióban is helyezzük el a 
szemeket, a gyökér minden esetben lefele és a szára 
pedig fölfelé nő. 

Folytatás a 2.-4. oldalakon

A tavalyi év sikerein felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy idén ismét megszervezzük a „Vakáció a 
könyvtárban” programunkat. Kolléganőim segítségével igyekeztünk interaktív és tanítójellegű 
programokat kitalálni, amelyeket a gyerekek is és mi is ugyanolyan élvezettel élünk meg. Ez a 
vakációs program kicsit különbözik a többitől, a legtöbb foglalkozás, amelyeket szerveznek, 
egy hét alatt véget ér. Mi úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk lekötni a gyerekek figyelmét a nyár 
nagy részében. 
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Egy több mint 100 éves mozsár segítségével pedig 
közösen megpróbáltuk összezúzni a búzaszemeket, 
ezzel is megértve lépésről lépésre, hogy mi történik 
vele mire lisztté alakul át, illetve bármilyen pékárú 
készülne belőle. Nem kell mondanom, hogy a részt-
vevő gyerekek kivétel nélkül, mindannyian élvezték a 
kísérletezéseket, de ami igazán kedvükre való volt az 
az, amikor együtt megtanultunk kenyeret dagasztani, 
illetve muffi nt sütni. Dagasztás közben megtanultuk, 
hogy pontosan milyen hozzávalók is szükségesek az 
igazi házi kenyér sütéséhez, majd ezután kiscsopor-
tokban elkészítettünk egy-egy tálca különböző ízesi-
tésű muffi nt. Öröm volt elkészíteni pékáruinkat, de 
még nagyobb örömöt jelentett elfogyasztani azokat! 
A hangulatnak megfelelően népdalokat is tanultunk. 

Harmadik alkalom: Az origami és a dekupázs 
művészete

Hogy egy kicsit a kézügyességre is hangsúlyt fek-
tessünk, megismerkedtünk az origami technikával. A 
legtöbbek számára ez nem ismeretlen, hiszen melyik 
gyerek nem kézimunkázott már élete során? Miután 
megbeszéltük, hogy mit is takar ez a művészeti ág és 
honnan eredeztethető, segítségével üdvözlőlapokat 
készítettünk, saját kezűleg hajtogattunk tulipáncsok-
rot. Majd ezt követően írószertartót készítettünk a de-
kupázs segítségével, a Barátság Világnapja alkalmából 
pedig fi lcből készült szíveket adományoztunk, ezzel is 
új barátságokat kötve. 

Negyedik alkalom: Egészség nap
A játék és szórakozás mellett igyekeztünk oda fi -

gyelni arra is, hogy a gyermekek valami maradandód 
is tanuljanak úgy, hogy ez ne legyen teher számukra. 
Egészség napot tartottunk, amelyet azzal kezdtünk, 
hogy körbe ülve elbeszélgettünk a zöldségekről, gyü-
mölcsökről, arról, hogy mit jelent az egészség, az 
egészséges életmód, új fogalmakkal gazdagodtunk, 
megtudtuk, hogy az immunrendszerünk egy erős ka-
tona, aki felveszi a harcot a szervezetünket támadó 
betegségekkel. 

Minden jelenlévő kapott egy kis kártyát, amelyen 
egy gyümölcs vagy zöldség volt, a feladat az volt, hogy 
a kihúzott dolgot az arra jellemző tulajdonságokkal 
körbe írják, majd ezek alapján a többieknek ki kellett 
találniuk, hogy miről van szó. Miután beszélgettünk a 
gyümölcsökről és zöldségekről, eljött az ideje annak, 
hogy közelebbről is megismerjük ezeket: gyümölcs- és 
zöldségsalátát készítettünk, ezek elfogyasztása most 
sem jelentett problémát számunkra.  

Ötödik alkalom: Képzeletben országokon át
Ezen alkalommal kicsit megtornáztattuk agyte-

kervényeinket. Ismét kiscsoportokat alkottunk, majd 
a szerencsére bízva kihúztuk, hogy melyik ország lesz 
2 órára a miénk. Minden csoport el kellett készítse az 
országa zászlaját, majd annak hátára felragasztottuk 
a térképét és néhány érdekességet, amely erre az or-
szágra jellemző. A kézimunka előtt természetesen el-
beszélgettünk kicsit és felmértük tudásunkat. Ezután 
pedig megtanultuk, hogy minden ország nyelvén ho-
gyan köszönnek és hogyan mondják, hogy szeretlek. 

Hatodik alkalom: Sportnap
Ha már beszélgettünk az egészséges táplálkozás-

ról, nem szabad kihagynunk a testmozgást sem. Az 
egészségnapunkat kiegészítettük egy sportnappal. 
Két nagyobb csoportot alkotva különböző próbákat 
kellett teljesíteniük a gyerekeknek: zsákbaugrás, dió-
vivő verseny, labdavezetés, célbadobás, gyorsfutás, 
lufi tánc. Mindenki szívvel lélekkel küzdött, hogy idő-
ben teljesítse a feladatokat. A megpróbáltatások után 

Vakáció a sarmasági könyvtárban



17. évfolyam | 8. szám | 3
Közéleti, közművelődési havilap

a fi úknak még kedvük támadt egy focibajnokságra is, 
amely szintén jól sikerült. 

Hetedik nap: Ismerkedés a hangszerekkel 
A hagyományőrzés talán az egyik legszebb dolog, 

amelynek sosem szabad kimennie a „divatból”. Ahhoz, 
hogy ez így legyen, már egészen kicsi korban meg kell 
ismertetni a gyerekekkel a népi szokásokat, népda-
lokat, hangszereket, népi játékokat, hogy szép szo-
kásaink ne múljanak feledésbe. Ebből az alkalomból 
vendégünk volt Keresztes Csaba, aki elhozta magával 
citeráját, harmonikáját és szájharmonikáját. Keresztes 
Csabáról tudni kell, hogy citerazenekar alapítója és ak-
tív tagja is volt. Sajnos községünkben már régen em-
legetett hangszer a citera, de talán a jövő nemzedéke 
újra belopja a mindennapokba. 

Kocsis Melinda tanítónő és vendégünk segítségé-
vel népdalokat tanultunk meg, majd megfi gyelhettük, 
hogy egy-egy dal hogyan szól harmonika és citera kísé-
retében. Ha már szólt a talpalávaló nem maradhatott el 
a néptánc sem, a Sarmasági Illgetők Néptáncegyüttes 
néhány jelenlévő tagja megmutatta, hogy milyen lé-
péseket tanultak az idei Zsibai Néptánctáborban. 
Pihenésképp pedig szélforgót készítettünk.

 
Nyolcadik nap: Államalapító Szent István királyunk 

ünnepe
A hagyományőrzés egyik fő alkotórésze az, hogy 

nem felejtjük el, hogy kik is vagyunk. Egy évezredre 
visszanyúló magyar nemzet tagjai vagyunk, akkor 
is, ha határok közé vagyunk szorítva. Augusztus 20-
a egy gyermek számára nem sokat mond, épp ezért 
szerettünk volna olyan aktivitással egybekötni a mai 
napot, amely egy kicsit emlékezteti őket arra, hogy ez 
egy nagy király és egy nagy nemzet ünnepe. Épp ezért 
egyenként elkészítettük saját koronánkat, így egy nap-
ra mi is királyok és királynők lehettünk a képzeletbeli 
országunkban. Mivel az Új kenyér ünnepe is ezen a 
napon van, koronakészítés közben felelevenítettük a 
Búza Útja napján tanultakat is. 

Kilencedik nap: Játékország
Ezen a napon kicsit pihentettük az agyteker-

vényeinket és nagyobb hangsúlyt fektettünk a já-
tékra, pontosabban fogalmazva a társasjátékokra. 
Találkozásunk első felében „gondűző” vidám fi gurá-
kat készítettünk liszt és lufi  felhasználásával, majd 
néhány gondolat erejéig elbeszélgettünk a társasjá-
tékról és annak fogalmáról. Érdekes dolgokat tud-
hattunk meg, pl. hogy akár két fadarab ütögetése is 
milyen élvezetés játékot jelenthet, ha nem szabunk 
határt a képzeletünknek. Ezt követően pedig előke-
rültek különféle társasjátékok is. 

Tizedik nap: Felolvasó maraton
A Vakáció a könyvtárban programunkhoz érve szeret-

tük volna, ha a gyerekek kicsit közelebbről is megismer-
kednek a könyvekkel, úgy a kicsik, mint a nagyok is. 

Vakáció a sarmasági könyvtárban
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Két csoportra osztottuk őket, az olvasni tudókéra 
és azokéra, akik még csak ezután fognak megismer-
kedni az olvasás jelentette örömökkel. A kisebbek kö-
zösen választhattak ki egy könyvet, amelyet felolvas-
tunk számukra, így esett a választásuk Donald Kacsa 
és az állatbemutatóra, amely a maga egyszerűségében 
is megtanít a türelemre és arra, hogy elégedjünk meg 
azzal, amink van, és ne vágyjunk görcsösen arra, amit 
nem érhetünk el, vagy ha mégis, nem biztos, hogy 
pont akkora örömöt fog jelenteni, mint amilyenre 
számítunk. 

A nagyobb, már olvasni tudó fi atalok pedig megis-
merkedhettek A kis herceg történetével. A könyv kör-
beadásával mindenki felolvashatott egy részletet, majd 
a későbbiekben ezek megbeszélésre kerültek. Bízunk 
benne, hogy ez a kis maratoni felolvasás a későbbiek-
ben a gyerekek hasznára válhat egy-egy tanóra ideje 
alatt. A felolvasás után mindenki elkészíthette kedvenc 
szereplőjét vagy részletét.

Tizenegyedik nap: Nyárzáró ünnepség
Programunk keretén belül minden napunk külön-

leges volt, de talán ez még különlegesebb az előzőek-
től, ez volt az utolsó nap, hogy így, ebben a közegben 
találkoztunk a nyáron. Útnak eresztettük egymást... 
épp ezért az utolsó alkalomkor újrahasznosított dol-
gokból sárkányt készítettünk. Mindannyian kicsi sár-
kányok vagyunk, erősek és bármire képesek…ezzel az 
elszántsággal várjuk az új tanévet. Miután szabadon 
engedtük a sárkányokat egy kis meglepetéssel készül-
tünk a gyerekek számára, egy-egy emléklapot és „suli 
indító batyut” kaptak. Ezzel ünnepélyesen lezártuk a 
Vakáció a könyvtárban programunkat, bízunk benne. 

hogy minden gyerek jól érezte magát és új ismeretek-
kel bővült tudása.

Tartalmasan telt a nyár, reméljük nem csak szá-
munkra, hanem a hozzánk ellátogató gyerekek szá-
mára is. Igyekeztünk minden héten négy óra tudást, 
élményeket adni a gyerekek számára, amelyekre majd 
kedvesen tekinthetnek vissza. Mint már említettem, 
minden nap egy adott témára épült, amelyet szeret-
tünk volna kicsit elhatárolni az iskolai tanóráktól, az 
ismeretátadást áthelyeztük az osztálytermekből a 
sarmasági kultúrközpontba és a kastélykertbe, hogy 
játszva, szórakozva bővítsük tudásunkat. 

A tizenegy alaklommal összesen 85 különböző 
gyerek vett részt, alkalmanként 25-45 személlyel 
dolgozhattunk együtt, amelyhez természetesen segí-
tőtársakra volt szükségem. Ezúton szeretném meg-
köszönni kitartó munkáját kolléganőimnek: Kocsis-
Feri Zsuzsannának, Katona Erzsébetnek, Bondor 
Gabriellának és Kocsis Melindának. Nemcsak a segít-
séget köszönöm, hanem támogatásukat, remek ötlete-

iket és kreativitásukat. Talán köz-
helyes, de mégis igaz: „Egységben 
az erő!” Az ember egyénileg is si-
keres tud lenni, de ha csapatban 
dolgozik, a siker garantált. 

Köszönettel tartozom to-
vábbá Dombi Attila-Jánosnak, 
Sarmaság Község polgármesteré-
nek és a Sarmasági Polgármesteri 
Hivatalnak, a Pro Sarmaság 
Kulturális Egyesületnek és az 
RMDSZ Sarmasági Szervezetének, 
hogy helyet és támogatást biz-
tosítottak programunknak, kö-
szönjük a névtelen adományokat, 
amelyek segítségével gazdagabb 
lett a Nyárzáró ünnepség és a kis 
útravaló, amelyet a gyerekeknek 
készítettünk, köszönjük a szü-
lőknek, hogy bizalmat adtak szá-
munkra és gyermekeik részt ve-
hettek ezeken az alkalmakon és 

nem utolsó sorban köszönjük a drága gyermekeknek, 
hogy minden egyes alkalommal megörvendeztettek 
jelenlétükkel és lelkesedésükkel. 

Beszámolóm végéhez érve megköszönném a gyere-
keknek, hogy beengedtek a szívükbe és barátságunkat 
egy karkötővel vagy nyaklánccal pecsételték meg. Egy 
ember számára a legőszintébb és legtisztább kapcso-
lat egy gyermek barátsága lehet, nincs hátsó szándék, 
nincs mögöttes tartalom, hanem csakis az őszinte sze-
retet, amelyért tiszta szívemből hálás vagyok!

Erre a kapcsolatra építve bízom benne, hogy jövőre 
is találkozunk! 

Székely Anetta

Vakáció a sarmasági könyvtárban
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„Magyarnak lenni nagy s szent akarat”
Augusztus 24-én hozzánk is ellátogatott a 

magyarországi Szent Mihály Szekere Vándorszínház 
előadásukkal melynek címe „Magyarnak lenni nagy 
s szent akarat”. Az előadás helyszínének a sarmaság 
Művelődési Ház adott otthont. A jelenlévőkkel 
együtt egy szívvel és lélekkel ünnepeltük meg Szent 
István királyunkat, tisztelettel adózva államalapítási 

tevékenységeinek. Szent István megalapozta az egész 
magyar nemzet jövőjét, tetteivel nem csak az adott kor 
magyarságát emelte ki más nemzetek közül, hanem 
a ma élőket is. Hálával és köszönettel tartozunk neki 
ezért, augusztus 20.-a a magyar nemzet születésnapja, 
a mi születésnapunk! 

Sz.A.
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Nem azért, mert alkalmatlan, 
mert nem törődöm, mert lusta, 
érdektelen, hanem, mert a 
feladat lehetetlen. El lehet 
játszani, hogy mindentudó, 
hogy mindig képben van, 
hogy minden gyerekről 
mindent tud, de ez hazugság. 
A gyerekek ezerfélék. Egyszer 
nyitottak, máskor zárkózottak. 
Otthonról hatalmas terheket 
hoznak, rossz házasságok 
következményeit cipelik be 
közösségbe, elszenvedik a 
válásokat, a szeretetlenséget, 
azt, hogy a technika telefon 
nevű vívmánya háttérbe szorít 
mindent.

Persze az ellentéte is igaz, 
hiszen jönnek beszédes, lelkes 
gyerekek, tele ötlettel, gazdag 
szókinccsel és olykor csillogó 
szemmel, no meg hatalmas, 
túlzott elvárással is önmagukkal 
szemben.  Velük csak a fel-
színen könnyebb, hiszen azt 
érzékeltetik, hogy szárnyalnak, 
de belül belegebednek a 
megfelelni vágyásba.

A pedagógus a nap minden 
percében pedagógus, amíg 
dol gozik. Ez a munkája. De a 
tár sadalom nemcsak ezt várja 
el, hanem azt is, hogy a sza-
bad idejében, a szünidőben 
is megfelelően öltözködjön, 
viselkedjen, merthogy példát 
mutat. A média örömmel csap 
le, ha ez nem így történik. Ha-
talmas felületeken közlik, hogy 
ma háromnegyede a gyerekeket 
oktatóknak alkalmatlan a 

Kell-e szeretni a pedagógusokat?
A pedagógus, legyen az óvónő, tanító, tanár, elsősorban ember.  Van jó, rossz, fi gyelmetlen, 
trehány, odaadó, lelkes, felelősségteljes és elhivatott is. Van jó napja, pocsék is, családja, 
gyerekei, magánélete, örömei, botlásai. Otthon anya, apa, máshol barát, szomszéd, ahogy 
mindenki. Ma a média azt sugallja minden fórumon, hogy a pedagógusnak tökéletesnek 
kell lennie. Minden percben készen kell állnia arra, hogy megvédjen, megmentsen, neveljen, 
tanítson, ápoljon egy gyereket vagy épp többet. Törődnie kell a rábízott diákok lelkével, 
azzal, hogy mik a kívánságaik, észre kell vennie, ha gyerek bánatos, ha bántják otthon, ha 
sérelem éri a társai közt, ha fáradt, ha rosszul lát, hall és egyebek. Mindenki tudja, hogy ez 
akkor is hatalmas feladat, ha egy-két-három gyerekről van szó egy családban. De ez nagyon 
sokszorosára nő egy osztályban. Óriási lesz az elvárás, és a pedagógus olykor nem tud 
megfelelni. Nem, ne szépítsük, sokszor nem.
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Mentõ: 
Tûzoltóság: 
Rendõrség: 

Polgármesteri Hivatal: 
Polgárõrség: 

Fontos telefonszámok
112
0260 655995
0260 655016 
0260 655500 
0769 224280

pályára. Vajon ezt hogyan mérték meg? Mi a mérce 
egy ennyire szubjektív közegben? Mindenki pontosan 
tudja, hogy az ajánlj nekem egy tanító nénit! című 
felszólítás mennyi kérdést vet fel. Valóban az a jó 
az én gyerekemnek is, aki a barátoménak? Valóban 
szeretnék olyan laza, kedves matektanárt, aki mindig 
jó fej, beszélget, de nem követel? Vagy az a jó, ha 
mindig van házi, ami a gyakoroltatás egyféle eszköze, 
ha mértékkel művelik? Ezt mindenki máshogy értékeli. 
Kinek mi fér bele a szigorba, a könnyedségbe vagy a 
nemtörődömségbe…

De ha a média azt sugallja, hogy a gyermekeinket 
nevelők, tanítók nem állnak a helyzet magaslatán, nem 
megfelelően képzettek, bár erőnek erejével csinálják a 
portfóliójukat is, ami nem bizonyíték semmire, milyen 
kép alakul ki a társadalomban?

Gondoljuk át ezt egy másik, érzékeny területen! 
Ha azt hallanánk nap, mint nap, hogy a mai sebészek 
nem értik a dolgukat, egyszerűen nem jól műtenek, 
mit éreznénk egy operáció előtt? Kérnénk-e a diplo-
májukat, a portfóliójukat és bemutattatnánk-e velük 
a legutóbbi tíz műtétjük videóját? Persze, hogy 
nem, viszont a félelem, amit ezek az információk 
keltenek, megnőnének bennünk. Egy kórházi kezelés 
nem díszmenet, de gondoljunk csak bele, hogy a 
konzultáción hogyan méregetnénk az orvosokat? 
Mernénk-e hinni, bízni?

De ez ugyanígy érvényes a buszsofőrökre, akikre 
szintén gyakran bízzuk az életünket, a fodrászra a 
frizuránkat, a kőművesre meg a házunkat.

Szabad-e az ilyen híreszteléseket elfogadni? 
Szabad-e ilyesmiket készpénznek venni?

Mindannyian tudjuk, tapasztaljuk, hogy az emberek 
lehetnek rosszak és jók egyaránt. Az, hogy valaki 
milyen pedagógus, nagy részben ettől is függ. Nem a 
szakmai tudás a legfontosabb. Nem az, hogy szenzációs 
volt-e a magyaróra, hogy készültek-e csodás alkotások 
technikaórán és egyebek. Természetesen ez is fontos, 
értékes. De ha a gyerek vért izzad, és akkor sem megy 
neki valami, nem mindegy, milyen minősítést kap az őt 
tanítótól. Ott van-e a jó ember lelke a Tanítóban?  Nem 
mindegy, hogy észreveszik-e azt, hogy mennyire 
igyekszik, vagy csak azt, hogy nem tud felmászni a 
kötélen, ha beledöglik, akkor sem. És kap egy kettest 
kegyelemből.

A legfontosabb, amit szülőként tehetünk, hogy 
együttműködünk a gyerekeinket tanítókkal. Ne 
akarjunk folyton igazságot tenni ott, ahol nem is 
vagyunk, ahol nem is tudjuk a valódi történéseket. 
Ne akarjunk ökölharcot vívni a jobb jegyért, hanem 
fogadjuk el, hogy valami épp nem sikerült a legjobbra 
a gyerekünknél, mert ő sem tökéletes.

Semmivel nem tehetünk nagyobb kárt, mint azzal, 
ha támadunk. Az otthoni leszóló, becsmérlő meg -
jegyzések többet ártanak gyerekünknek, mint bár-
milyen álságos dicséret.

Meg kell tanulnunk megbízni a pedagógusokban, 
még ha sokszor nem is értünk velük egyet. A busz-
sofőrnek sem mondjuk azt, hogy bocs, de nagyobb 
ívben kanyarodott, mint az a KRESZ-ben engedélyezett. 
Bizalommal ülünk fel a vonatra, a repülőre, és hisszük, 
hogy az orvos a vakbelünket úgy veszi ki, hogy nem 
téveszti össze egy másik szervvel és még a varratokra 
is fi gyel.

Talán ezt a fajta hitet kellene visszaépíteni az 
oktatásba is. Nagyon jó lenne, ha olyan pedagógusok 
dolgoznának az elkövetkező években, akiknek nem 
kell bizonygatniuk, hogy mindent megtesznek. 
Fogynak az emberek ezen a pályán is. Nem véletlenül. 
A megbecsülés mértéke nem mindig pénzben mérhető, 
bár abból élünk. De a jó szó, az elismerés, a köszönet 
ingyen van.

Az orvosnak gond nélkül odacsúsztatjuk a 
borítékot, mert a testünkbe vág. De a tanároknak 
még virágot is nehezen adunk, hiszen csak a dolgukat 
végzik, csak éppen a gyereklelkekben és fejekben.

Ez nem fontos annyira, mint egy kozmetikus, 
egy fodrász és sorolhatnám, hiszen nekik adunk 
borravalót?

 A pedagógus borravalója igenis lehet pár szál 
köszönöm-virág, vagy néhány kedves mondat. Ez 
utóbbi megfi zethetetlen. A többire meg….Persze…a 
Master Card. 

(Forrás: internet)
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