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Gyöngyékszer− és mézeskalács-

kiállítás 

Erdősné Csík Katalin 

2016. április 24-28 között időszakos kiállítást 

szervezett a bajnai Községi Könyvtár Nagyné 

Tóth Edit kézműves munkáiból Bajnán. 

Célkitűzésünk volt az idei évben, hogy 

megmutassuk a helyi kézművesek és 

iparművészek munkáit az érdeklődő közönség 

részére egy-egy kiállítás keretében. Hiszen 

számos tevékeny alkotó él és munkálkodik 

közöttünk, akiknek munkássága a különböző 

korosztályok részére ilyen formában bemutatható. 

A könyvtár helytörténeti, értéktári és kézműves 

foglalkozásaihoz kapcsolódó tevékenysége miatt 

szintén érdekes kihívás és izgalmas feladat a 

kortárs alkotók személyét és tevékenységét 

megismertetni.  

 

Nagyné Tóth Edit.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Nagyné Tóth Edit kézzel fűzött gyöngyékszerei 

között megtalálhatóak mindennapi öltözékhez 

illő, egyedi és alkalmi ékszerek, továbbá a népies 

motívumokat idéző darabok is. 

 

Edit gyerekkorától érdeklődik a kézművesség 

iránt. Gyöngyfűzéssel több, mint tíz éve, 2006-tól 

foglalkozik. A hobbi szintű ékszerkészítés 

elsajátítása után több tanfolyamon is részt vett, 

hogy a különböző gyöngyfajtákat és 

gyöngyfűzési technikákat alaposabban is 

megismerje, megtanulja. Ékszereihez leginkább 

Swarovski kristályokat, Toho gyöngyöt, Preciosa 

cseh kása gyöngyöt, Miguki delica-t, ásványokat 

és többfajta féldrágakövet használ.   

A mézeskalács-készítés és -díszítés kézműves 

alapjaival 2012-ben, Cserszegtomajon, Vargáné 

Orbán Anikó tanítványaként ismerkedett meg. 

Azóta számtalan szakmai tanfolyamon, képzésen 

vett részt, hogy a cukordíszítés fajtáit és technikáit 

megtanulja. Bajna község rendezvényein 

folyamatosan bemutatja újabb és újabb munkáit a 

falu által rendezett vásárokon, rendezvényeken. A 

kézzel készített és díszített mézeskalácsok számos 
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díszítési technikával, többfajta ünnepkörhöz 

kötődően, és több különleges eseményre 

készültek. 

 

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Tevékenyen részt vesz a gyöngyfűzés és a 

mézeskalács-készítés megismertetésében és 

elsajátításának lehetőségében, hiszen a községben 

élő gyerekek részére kézműves foglalkozások 

vezetését is szívesen vállalja. A községben 

rendezett kiállításai keretében is sok érdeklődő 

tekintheti meg alkotásait. Ékszerei, mézeskalácsai 

reprezentatív ajándékként képviselik a község 

kézműves termékeinek kínálat. 

A bajnai gyermek néptánccsoport legelső 

népviseleti öltözetek készítésének is részese volt. 

Ruhák, kötények, mellények varrását és 

gyönggyel való díszítését végezte.  

A kiállítást nagy érdeklődés fogadta. Bizonyítja 

ezt az is, hogy a bajnai óvodások és iskolások 

szervezett formában, csoportosan nézték meg a 

kiállított anyagot. Reményeink szerint a könyvtár 

legújabb kiállítói tevékenysége is gazdagította és 

színesítette a község kulturális életét. 

 

Olvasd velünk! – már a 

kistelepüléseken is 

Mikolasek Zsófia 

20 településről 124 diák vett részt azon az 

olvasópályázaton, melyet a kistelepülésen élő 3-

6. osztályos gyerekeknek hirdettünk. A célunk az 

volt, hogy kortárs szerzők műveit megismertetve 

olvasásra buzdítsuk a tanulókat. A könyvek 

kiválasztásakor 3 tényezőt vettünk figyelembe: 

kortárs szerző legyen, magyar legyen, a mű 

legyen megtalálható a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban (arra az esetre, ha véletlenül a 

települési könyvtár állományában nem lenne 

meg) A két könyv: 

 

A jutalom egyhetes bajnai táborozás, ahol a 

legjobbak megismerkedhetnek az irodalom 

teremtette varázslényekkel. Író-olvasó találkozók, 

kreatív műhelyfoglalkozások, szerepjáték, 

drámajáték, barkácsolás várja a legjobb 20 

kistelepülési olvasót július 4-8. között. Mi már 

nagyon várjuk! 

Mivel sokkal több alsós indult a pályázaton, mint 

felsős, ezért úgy tartottuk igazságosnak, ha a 

jutalmazottak arányait megváltoztatjuk. Így 6 

felsőtagozatost és 14 alsóst várunk szeretettel 

olvasótáborunkba. 

Felső tagozatos nyertesek: 

1. Farkas Janka - Bajna, 114 pont 

2. Ferenczi Zsófia, Vértessomló - 111 p. 

3. Csőre Balázs, Bokod - 110 p. 

4. Horváth Marcell, Sárisáp - 109 p. 

5. Mészáros Anna, Bokod - 108 p. 

6. Tanka Petra Veronika, Bajna - 107 p. 


