
TUDÓSÍTÁSOK 

GYERMEKKÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
A Népmese napján Jó, hogy benéztél címmel állatmesékből tartottuk meg a szo-

kásos felolvasó napunkat. A rendezvény szervezésekor örömmel tapasztaltuk, hogy az 
iskolák már számon tartják, készülnek a felolvasásra. 520 óvodás, iskolás kisgyerek volt 
vendégünk e napon, felolvasásra és mesehallgatásra. 

 

 
 
 

A Tündérkert virágai levelezős játékot  4-5. osztályos három fős csapatok szá-
mára hirdettük meg a város és városkörnyék általános iskoláiban. 

Témák: 
1. levél: Tündérkert virágai – erdélyi költők versei 
2. levél: Az ezüstkecske - Wass Albert meséi 
3. levél: A hunok útra kelnek – Wass Albert történelmi mondái 
4. Erdélyország az én hazám – Kis Orsolya Katalin előadása 

Eredményhirdetés 
 
A játékra 6 városi és 5 városkörnyéki iskolából 33 csapat jelentkezett, s oldotta 

meg a feladatokat. Célunk a mai erdélyi költészet megismertetése, valamint Wass Al-
bert mese- és monda-feldolgozásainak olvastatása, megismertetése, megszerettetése 
volt. A feladatalapok megoldásához könyvekben kellett olvasni, kutatni. A csapatok 
többsége eleget is tett ennek az levárásnak.  

A záró előadást Kiss Orsolya Katalin erdélyi származású néprajz-magyar szakos 
tanárnő tartotta meg, vetítéssel egybekötve. A résztvevők erdélyi tájak mellett megis-
merkedhettek a hímzésekkel, sőt egy körösfői viseletbe öltöztetett kislány még népdalo-
kat is énekelt az egybegyűlteknek. A gyerekek rajzait a kiállítófalunkon is bemutattuk 
kis kiállítás keretében. 
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Vándorúton Mátyás mesterlegényével címmel játéksorozatra vártuk a vállalko-
zó kedvű 3 fős 5-7. osztályos csapatokat. 

A vándorút állomásai: 
1. oktatás – Hidán Csaba történész: Mátyás hadviselése. 

Mestermunka: egy hadijelenet bemutatása dobozszínházban. 
2. oktatás – Őriné dr. Bilkei Irén levéltáros: Mátyás a legendákban. 

Mestermunka: kódex készítése. 
3. Legénypróba és mesterré avatás. (Vetélkedő) 

 
A játékban 12 városi és városkörnyéki csapat veszi a próbatételeket, a mesterré 

avatást február végén vetélkedővel egybekötött próbák kiállása után tartjuk meg. 
„A Mátyás napja” Mesemondó Versenyt 2008. november 29-én, szombaton 

9.00-tól rendeztük meg a József Attila Városi Könyvtárban.  
A verseny megnyitásaként először a Vándorművészek Mátyás udvarában címmel, 

a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Petőfi Sándor Szék-
helyiskola 4. b – 4. c osztályos tanulóinak műsorát hallhattuk (14 fő), betanító pedagó-
gusok: Kőrösi Beáta és Marosáné Czár Mária voltak. 

A korosztályok szerinti versengésre külön helyszíneken került sor, ahol 3 fős (pe-
dagógusokból, könyvtárosokból és óvónőkből álló) zsűrik döntöttek a legjobb mese-
mondók helyezéseiről. Idén is minden korosztályban szavazhattak a gyerekek a közön-
ségdíjas mesemondóra. 

10 városi iskola 38 tanulója és 7 városkörnyéki iskola 19 tanulója versenyzett 
egymással a szép mesemondásban. 

Az ősz új kezdeményezése volt az Öröm kör beindítása, melyre kisgyerekes csa-
ládokat várunk minden 
hónap első hétfőjén 17-
19 óra között. Ezeken 
az alkalmakon két ját-
szóházban alkothatnak 
a barkácsolni szerető 
szülők, nagyszülők és 
babák. A másik terem-
ben közös mondókázás-
ra, játékos tornára, és 
kis előadásokra pl. lo-
gopédus, gyógytornász 
stb. várjuk a családokat. 
Cél: a közös családi 
együttlét, együttjátszás, 
mondókázás, könyvek-
kel való ismerkedés. 

Természetesen felkínáltuk a beiratkozás lehetőségét is, s könyveket is ajánlunk egy-egy 
témához. Örömmel látjuk, hogy a visszatérő családok mellett újabbak is folyamatosan 
jönnek, köztük nem kevés apuka, s nem maradnak otthon a nagyszülők sem. Önszerve-
ződő jelleggel indítottuk, s az anyukák folyamatosan hoznak újabb ötleteket, javaslato-
kat, programvezetőket is. 
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Az őszi Gyermekkönyvhét vendége volt Boldizsár Ildikó mesekutató, író. A 

meghívott gyerekek nagyon jó partnernek bizonyultak a népmesék világában való közös 
kalandozásban. A találkozó végén a Boszorkányos mesék c. könyv hőseinek rajzaival 
köszöntek el az írónőtől. „Csodálatos volt. Olyannyira, hogy megérlelődött bennem az 
elhatározás, hogy nekiállok a Meseterápia c. könyvemnek. Nem fogom elfelejteni, hogy 
mindezt a zalaegerszegi gyerekek, felnőttek és persze könyvtárosok hozták ki belőlem!” 
– írta nekünk a találkozók után Boldizsár Ildikó. 

 
A „Megmutatom magam” kiállítás sorozatunkat az új tanévben is folytatjuk, de-

cemberben a 28. bemutatkozást nyitottuk meg. Újdonságként jelentkeztek a városkör-
nyékről (Búcsúszentlászló, Salomvár, Bagod) is gyerekek kiállítani. Ennek a lehetőség-
nek az iskolák, szülők és mi is nagyon örültünk, hisz ezzel kiállítóink köre bővült. S a 
mesemondó versenyen való szereplésen, a levelezős játékokban való részvételen túl egy 
újabb lehetőséget kaptak ezek a gyerekek a megmutatkozásra, a könyvtári programok-
ban való részvételre. 

          
         Horváth Anikó 
 




