
 
 

Könyvtári rendezvényeinkről 

Varga Orsolya 

Áprilisban ovisok, iskolások és a felnőtt 
korosztály számára is érdekes programokat 

kínált a Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház 

és Könyvtár. Április első hetében az ovisoknak 

Pál Nikolett tartott egy ún. Pöttyös napot. A 
barkácsolás során hétpettyes katicabogár 

készítése, a papírszínházban pedig pöttyös mese 

várta a kicsiket. A gyerekek nagy örömmel 

sorolták fel, hogy milyen pöttyös állatokat, 

növényeket vagy éppen ételeket ismernek. Ez 

utóbbi kérdésre az abszolút nyerő válasz a „Túró 

Rudi” volt. Végül még egy mesére sor került, 

ahol sokszínű macikról hallhattak az ovisok.  

 

Pál Nikolett és a mocsai általános iskolás gyerekek.  
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Április 14-én Pál Nikolett az iskolásoknak tartott 
egy ún. „Okoskodó vetélkedőt”, melyen 

harmadik és negyedik osztályos tanulók vettek 

részt. A gyerekek csapatokat alkottak, ahol 

kérdéssorokra válaszoltak. Négy csapat 

versenyzett. Először jött a totó, majd kirakóztak. 
A kirakott képekből ismert mesék mozzanatai 

kerekedtek ki. Végül szókeresővel fejezték be a 

vetélkedést. A témakörök vegyesek voltak, 

például hungarikumok, állatok szerepeltek 

bennük.  
Végül a felnőtt olvasóközönséget Tóth Andrea 

várta gyógynövényekről, fűszernövényekről 

szóló előadásával. A program nagy érdeklődést 

váltott ki. Először az előadó elkészített egy 

nyugtató teakeveréket borsmentával, 

levendulával, komlóval és citromfűvel. 

Elmondta, hogy a teába még macskagyökér is 

tehető, azonban a gyökereket mindig főzni 

kell.  Főként Magyarországon termő 

gyógynövények kerültek szóba. Gyűjtésük, 

szárításuk, tárolásuk és persze felhasználásuk. 

Megtudtuk, hogy a csipkebogyót csak áztatni 

szabad, és a fehér fagyönggyel is érdemes 

óvatosan bánni, ugyanis főzés során 

méreganyagok szabadulhatnak fel belőle. 

Érdemes megjegyezni, hogy fehér fagyöngy 

vékony leveles szárrészét a legjobb almafán 

termő növényről szedni.  A gyógynövények egy 

részét termesztésbe vonták az évek során, mivel 

megritkultak, védetté váltak. Ilyen például a 

gyapjas gyűszűvirág. De termelik a kamillát is. 

Ennek egy egyiptomi fajtája eljutott 
Magyarországra is. Apróbb, morzsolódó virágai 

vannak. 

 

Tóth Andrea előadást tart az érdeklődőknek.  
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 Az előadás végén a résztvevők megkóstolták a 

nyugtató teakeveréket, amely sokak tetszését 

elnyerte. Remélem, a jövőben is hasonló 

érdeklődés kíséri a könyvtár rendezvényeit.   


