
 

Országos Könyvtári Napok Bajnán 

Erdősné Csík Katalin 

 

Dolgos hét várt ránk október első hetében, hiszen 

az Országos Könyvtári Napokhoz csatlakozva, a 

hét minden napjára készültünk különböző 

programokkal, interaktív könyvtári 

foglalkozásokkal és játszóházzal. 

A környezettudatosság és öko-szemlélet jegyében 

meghirdetett hét tematikájának felépítéséhez 

adott volt a Bajnai Simor János Általános Iskola 

öko-iskola minősítése, amely kiváló alapja volt 

annak, hogy a már meglévő szemléletet és 

tudatosságot színes, izgalmas és játékos formában 

kapcsoljuk az országos könyvtári eseményhez. 

Rendhagyó módon, az országos könyvtári hét 

bajnai nyitóprogramja annak a fotópályázatnak 

az ünnepélyes eredményhirdetése volt, 
amelynek zsűrizésére az idei évben Endrédi Bélát 
kértük fel.  Béla a bajnai fotópályázat zsűrije, 

néhány hét múlva pedig a JAMK által 

meghirdetett fotópályázat nyertese lett.  A 

következő napokban a bajnai községi könyvtár 

vendége volt Sándor Mihály nyugdíjas 

pedagógus, aki a gombákról tartott érdekfeszítő 
előadást a 8. osztályos tanulóknak. Misi bácsi 

több évtizedes pedagógus pályája alatt sok időt és 

energiát fordított arra, hogy a gyerekeket 

fakultatív módon vagy szakkör formájában 

rendszeren kivigye a természetbe, járja velük az 

erdőt és átadja azt a tudást, amit gyermekkorától 

megélt és megtanult az erdők, mezők, természeti 

kincsek világából. 

Kmetti Mónika könyvtári látogatását megelőzte 

egy lázas gyűjtőmunka. Madártollak gyűjtésére 
nem csak a község állattartóit szólítottuk meg, 

hanem felvettük a kapcsolatot az ország 

különböző állatkertjével és vadasparkjával. Nagy 

segítség volt, hogy a Budakeszi Vadaspark egyik 

állatgondozója hetekkel korábban elkezdte 

félretenni a vedlő madarak tollait, így a 

tollfelismerő játékhoz csokorban állt többek 

között a hóbagoly, a varjú, a holló, a sas és a 

tőkésréce tolla is. Mónika és családja hosszú ideje 

foglalkozik postagalambok tartásával és 

versenyeztetésével, így kézenfekvő volt, hogy a 

vetélkedő győztes csapatának jutalma a 

könyvtárban a vetélkedő ideje alatt dobozban, 

türelmesen várakozó postagalambok röptetése 

lett. 

 

Montázs a programok pillanatképeiből.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Egész délelőttöt kitöltő öko-játszóház várta az 
alsós osztályokat a Bajnai Zöld Tündérek Öko- és 

Szabadidő Egyesülettel közös szervezésben. Az 

egyesület az újrahasznosítás és a szelektív 

hulladékgyűjtés módjait, módszereit és eszközeit 

szemléltette nem csak a játszóház 

játékállomásain, hanem azt megelőzően Öko 

Panna és Öko Palkó főszereplésével − és a 

gyerekek bevonásával − előadott interaktív 

mesében is.  Az egyesület saját szobrot készített 
kidobott anyagokat újrahasznosítva a JAMK 
által meghirdetett pályázatra, amely a könyvtári 



héten a községi könyvtárban lett kiállítva. Sok 
kisebb mű is készült a 4. osztályos tanulók 

alkotásaként, akik lelkesen vettek részt a házi 

hulladékok felhasználásával való munkában.  

Öko-polcot avattunk, így az öko-iskola 
épületében található községi könyvtárnak saját, 
ún. „zöld polca” lett. Reményeink szerint sok-sok, 
a környezetvédelemhez, környezettudatos 

magatartáshoz kapcsolódó könyv sorakozik majd 

idővel itt, és még több kéz emeli le őket. 

A hét kiemelt programja volt az az értéktári 

vetítés is, amely a Bajnai Települési Értéktárban 

lévő értékeket mutatta be egy dokumentumfilm 

formájában. A vetítést Hudoba Gyula 
alpolgármester, a települési értéktár elnöke 

nyitotta meg. A vetítést követően Hudoba 
Gyuláné, Edit néni osztotta meg gondolatait a 
hagyományok ápolásának és az értékek 

továbbadásának fontosságáról. Edit néni még 

aktív pedagógusként kezdte el kutatni, 

rendszerezni és összeállítani a bajnai helytörténet 

értékeit, és nyugdíjas pedagógusként is töretlen 

ezen tevékenysége. 

A videokonferenciás vetélkedő döntője előtt − 
amely könyvtári hetünk záró programja volt − 
feltöltekeztünk a könyvtárban zöldturmixok 

elkészítése és elfogyasztása után mindazzal az 

energia és tápanyag mennyiséggel, amely 

elegendő volt ahhoz, hogy a vetélkedőn harmadik 

helyezést érhessünk el.  

Nagyszerű programok voltak, láthatóan jól 

érezték magukat a gyerekek és a felnőttek is. 

 

Kóstoló ehető zöld növényekből.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Bajna bemutatkozása a Megyei 

Értéktári Napon 

Erdősné Csík Katalin 

 
2016. október 21-én, a Komáromi Erődben 

megrendezésre került Megyei Értéktári Napon 

bemutatkozott településünk Értéktára is. A 
rendezvényt a Nemzeti Művelődési Intézet 

Komárom-Esztergom Megyei Irodája közösen 

szervezte Komárom-Esztergom Megye 
Önkormányzatával. 

 

A bajnaiak standja Komáromban 

Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet 

főigazgatójának és dr. Veres Zoltán Megyei 
Értéktár Bizottság titkárának megnyitó beszéde 

után Nyikus Anna, a KEM Népművészeti 

Egyesület elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Ezt 

követően délelőtt mocsai iskolások műsora 

következett, majd megyei népművészeti kiállítás 

és mesterségek bemutatója kézműves 

foglalkozásokkal. A délutáni programok 

keretében hagyomány és innováció elevenedett 

meg előadások és kötetlen beszélgetések 

formájában, majd a rendezvényt a Garabonciás 
Táncegyüttes táncháza zárta. A Komáromi Erőd 

kiváló helyszínt biztosított ahhoz, hogy a jelen 
lévő 14 település képviselői színvonalas és 

reprezentatív standokat alakíthassanak ki értékeik 

bemutatására. 

A 2015-ben megalakult Bajnai Települési 

Értéktári Bizottság teljes létszámban képviselte 

magát. Büszkeségeink közül nagy érdeklődés 

fogadta a bajnai babagyűjtemény darabjait, a 
megkötött kontyokat, a kézműves mézeskalácsot 



és gyöngyékszereket, valamint a döntésre váró 

értéktári javaslatok anyagát, a helytörténeti 

prospektusokat, és nem utolsó sorban az aznap 
hajnalban sült finom réteseket. 

 

Bajnai viseletbe öltöztetett babák.  

A fotókat Erdősné Csík Katalin készítette 

Településünkön az Értéktár megalakulása óta a 

községi könyvtár egyik feladata az átfogó 

értéktári ismertetés, a beadott javaslatok 

elkészítése és befogadása. A távlati tervek között 

szerepel, hogy aktív részese legyen a helyi értékek 

felkutatásában, rendszerezésében, archiválásában 

és a tárgyi bemutatás kidolgozásában is. E szerep 
ismét rávilágít a települési könyvtárak sokoldalú 

tevékenységére. A hagyományok ápolása, a helyi 
értékek, hungaricumok kiválasztása és megőrzése 
pedig egyaránt fontos a értéktár bővüléséhez és a 

helyi közösség fennmaradásához. 

 

Játsszunk pantomimet! – Dvorák 

Gábor és Patka Heléna műsora 

Varga Orsolya 

2016. szeptember 29-én a KSZR 
közreműködésével ellátogatott Mocsára a 

Dvorák-Patka Színház. Dvorák Gábor és Patka 
Heléna elsőrendű előadást tartott a Mocsai Arany 

János Általános Iskola 80 felső tagozatos 
diákjának. Jól tudjuk, hogy milyen nehéz a 

tinédzserkorba lépett fiatalok figyelmét lekötni, 

de a Dvorák-Patka duónak ez remekül ment. A 

Játsszunk pantomimet! című előadás elejétől a 

végéig lekötötte minden gyerek figyelmét 

ötödikestől nyolcadikosokig. Egyszer sem kellett 
senkire sem rászólni, ami jól mutatja az előadás 

színvonalát. Mi, felnőttek is kitűnően éreztük 

magunkat. Még az egyébként nehezen oldódó 
gyerekek is végignevették az előadást. Sokan 
szerettek volna felmenni a színpadra, hogy ők is 
pantomimek legyenek.  

A 2016-ban Mocsán tartott könyvtári 

rendezvények közül eddig ez volt a 

legnagyszerűbb, legsikeresebb! 

 

A montázs részben Varga Orsolya fotói felhasználásával,  

részben a művészek Facebook oldalán található fotókból készült. 


