
TMJV Önkormányzata „Rendezvények – 2020” 

Gyermekkönyvhét 2020 

Az ismert okok miatt 2021. június 7-13-ig tartó időintervallumban sikerült megrendeznünk a 2020. 
decemberére ütemezett Gyermekkönyvheti programunkat. Nagy örömünkre, a megújult József Attila 
Megyei Könyvtár épülete ideális helyszíneket kínál mindenfajta rendezvény számára! Esetünkben az 
előadótermet, a kávézót és a gyerekkönyvtárat vettük igénybe. A célcsoportjaink között az általános 
iskolai osztályok és családok szerepeltek, azaz több generáció képviselői is érdekeltek voltak a 
programlátogatást tekintve. A védettségi igazolványok megléte/nem léte azonban némiképp 
akadályozta a kívánt résztvevőszám elérését. 

2021.06.07-én Kovács Attila (írói álnevén Holden Rose) „Azt olvasok, amit akarok!” címmel 2 előadást 
tartott a Herman Ottó és az Óvárosi Általános Iskola 3—4. osztályos tanulói, valamint a Bolyai János 
Általános Iskola tanulói számára. Látogatók száma összesen: 70 fő 

https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1939181606240457/1939180006240617 
https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1940675489424402/1940674252757859/ 

2021.06.09-én Mészöly Ágnes, a Sünimanó, A királyné violája, a Szabadlábon, és még sok remek 
kötet szerzője örvendeztetett meg bennünket és a közönséget. Sünimanó című előadásain a Sárberki 
Általános Iskola és a Szent Margit Általános Iskola tanulói vettek részt, a Szabadlábon című előadást 
kamaszok számára tartotta, a Sárberki Általános Iskola 7-esei voltak a vendégeink.  
Látogatók száma összesen:  101 fő 

https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1941138659378085/1941138019378149/ 
https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1941424762682808/1941424472682837/ 
 
2021.06.11-én Papírszínházzal vártuk látogatóinkat. „A soknevű macska” című kedves történetet 
kézműves foglalkozással zártuk. A felkészüléshez hozzátartozott a mintapéldányok elkészítése és a 
gazdaságosság szempontjait figyelembe véve az alkotáshoz szükséges anyagok előkészítése 
(darabolás, sablonok) is. Látogatók száma: 22 fő 

https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1935637013261583/1935627169929234/ 

2021.06.13-án került sor a nagyrendezvényre, 4 programlehetőséggel. Varró Dani költő másodszor 
járt nálunk, nagy népszerűségnek örvend gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Az Eszter-lánc 
mesezenekar kedves ismerőse a szerzőnek, így az erre a fellépésre szóló repertoárjukat hozzá 
igazították. Igazán nagyszerű hangulatot varázsoltak, mindannyiunk szívét vidámsággal töltötték meg. 
Közvetlenül az ebéd utáni szunyókálós órákra terveztük nagyobbacskák számára a „Könyv 
újragondolva” c. szöszmötölőnket, majd a délutáni alvás utáni időszakra időzítettük Fabók Mancsi 
Bábszínházát. „A háromágú tölgyfa tündére” c. mese előadása során is bebizonyosodott, hogy Fabók 
Mariann és Keresztes Nagy Árpád  mennyire ért a kacagtatáshoz. Interaktív, színvonalas előadás volt, 
utolsó percig bírták a nézők figyelmét. Résztvevők száma: 109 fő 

https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1943450639146887/1943450049146946/ 
https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1943450639146887/1943450032480281 
https://www.facebook.com/jamkgyerek/photos/pcb.1943450639146887/1943450015813616 


