Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Májový venček pre mamičky
Čadca (13. máj 2016) – Pestrý májový venček uvitý z hudby, piesní a básní talentovaných
detí nášho mesta potešil mamičky, babičky i prababičky v utorkové popoludnie 10. mája
2016. Kysucká knižnica v Čadci, organizácia Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci
so ZUŠ Jozefa Potočára a talentovanými žiakmi Základnej školy M. R. Štefánika v Čadci
pripravili pri príležitosti Dňa matiek hodnotný kultúrny program.
História slávenia tohto sviatku siaha do dávnej minulosti. V starovekom Grécku oslavovali
ženu ako darkyňu života už 250 rokov pred našim letopočtom. Za predchodcu Dňa matiek v
jeho dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering Sunday), ktorú začali
oslavovať v 16. storočí v Anglicku a neskôr v USA. Na Slovensku si jeden z najkrajších
sviatkov v roku pripomíname len v posledných desaťročiach.
Hlbokú úctu a vďaku mamičkám a čitateľkám knižnice, ktoré oproti mužskej populácií tvoria
väčšinu jej čitateľov, chceli vyjadriť i organizátori „Májového venčeka vďaky“. Slávnostné
popoludnie uviedla a krátkym príhovorom privítala návštevníkov podujatia pracovníčka
knižnice Helena Pagáčová. Početnú skupinu účinkujúcich žiakov i pedagógov ZUŠ priviedla
na slávnostné vystúpenie Juliana Weglorzová, zástupkyňa riaditeľa školy. V prednáškovej
miestnosti knižnice sa rozozneli tóny rôznych hudobných nástrojov, ktoré bravúrne ovládali
mladí hudobníci pod dohľadom svojich trpezlivých učiteľov. Dojímavé hudobno-slovné
pásmo i dramatizované literárne texty vyčarili na tvárach mamičiek vďačný úsmev, ale
i ukradomky utieranú slzičku. Svojim spevom a recitáciou prispeli k slávnostnému programu i
žiaci základnej školy M. R. Štefánika v Čadci - Terka a Matúško Klieštikovci, Jakubko
Pastva, Timea Jarabicová a Tamarka Jedináková. Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére
a publikum ocenilo každé vystúpenie veľkým potleskom. Po skončení kultúrneho programu
rozdali účinkujúce deti mamičkám a babičkám papierové srdiečka a všetci účastníci boli
pozvaní na malé občerstvenie. Organizátorka podujatia Helena Pagáčová poďakovala
všetkým, ktorí prispeli k slávnostnému programu a príjemnému popoludniu. Mamičkám,
babičkám i zúčastneným rodičom popriala veľa zdravia, spokojnosti, rodinnej pohody
a pozvala ich na ďalšie rodinné stretnutia v knižnici.
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