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GYERMEKKÖNYVHETEK KESZTHELYEN 
 
 

Több mint két héten keresztül, 2011. november 15-30-ig színes és változatos prog-
ramokkal vártuk olvasóinkat a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. A korábbi évekhez hasonlóan, most is eredményesen pályáztunk a Zala 
Megyei Közgyűlés Kulturális Bizottságához programjaink sikeres megvalósítása érde-
kében. 

Nyitó rendezvényünkön Kardos József tanár úr az idén évfordulós Lázár Ervin 
meséit mutatta be az általános iskolák 3-4. osztályos tanulóinak. Az előadás elején meg-
jelenésük sorrendjében röviden ajánlotta, felkeltette az érdeklődést meséi iránt. Az Új 
Bojtorján együttes előadásában meghallgattuk közösen a Négyszögletű kerekerdő című 
dalt, így elindult a beszélgetés a meséről, melyből elhangzott egy részlet is. Befejezésül 
a tanár úr arra is kitért, hogyan születnek a humoros játékos nevek. A tartalmas és tanul-
ságos délelőtt után a gyerekek a mese üzenetével térhettek haza tarisznyájukban: Az 
igazi szeretet nem vár viszonzást. 
 

 
 
November 21-én az évről-évre megrendezésre kerülő Óvodások városi vers-

mondó délelőttjét tartottuk. A város valamennyi óvodájából minden csoport egy-egy 
kis szavalója képviseltette magát. E rendezvényünk nem verseny, célja a versek meg-
szerettetése. Petánovics Katalin néprajzkutató nyitotta meg kedves szavaival a délelőt-
töt. Mondott egy általa kitalált mesét is, mely teljesen elvarázsolta a gyerekeket. Meg-
ígérte, hogy a főszereplő kis tündér velünk marad és meghallgatja a verseket, így ol-
dotta a szereplés előtti feszültséget. Minden kis óvodás a kedvenc versével érkezett, 
melyeket felkészülve, nagy átéléssel adtak elő, szívderítő perceket szerezve ezzel a 
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jelenlévőknek. A rendezvény végén mindenki emléklapot, egy kis könyvecskét és 
zsákbamacska ajándékot vehetett át. Zárásként Kati néni az óvónő mamájától tanult 
szép dallal örvendeztetett meg Bennünket. 

 

 
 

November 25-én a Varázslatos karosszék elnevezésű kézműves foglalkozásunkon 
téli díszek készítésére került sor. A gyerekek mikulás virágot, mécsessel kivilágítható kis 
házikót és térbeli hópelyhet készítettek. Lelkesen, nagy buzgalommal dolgoztak, majd 
örömmel indultak haza az elkészített díszekkel, hogy ünnepi hangulat varázsolhassanak 
otthonaikba. 
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November 30-án, a gyermekkönyvhetek zárórendezvényén Pálfalvi Nándor: 
Bohóka a pajkos napsugár című könyvének ősbemutatójára került sor. Kardos József tanár 
úr méltatta az író munkásságát, majd időrendben bemutatta az eddig megjelent gyermek-
könyveit és így vezette fel a legújabb mesekönyvét. Az író felolvasta az első mesét, utána 
beszélt a könyv mondanivalójáról, az őszinteségről, a segítőkészségről és a szeretetről. 
Ezután kötetlen beszélgetésre került sor, csak úgy záporoztak a tanulók kérdései. Érdekel-
te őket a vers és meseíráson kívül Nándor bácsi gyermekkora, katonaévei, érdeklődéskö-
re… Egy igazán jól sikerült író-olvasó találkozóban volt részünk, a tanulók lelkesen me-
sélték élményeiket az iskolában. 

 

 
 

A rendezvénysorozat ideje alatt gyermekkönyvheti rejtvényjátékot fejthettek meg 
az olvasók, mely az idén 75. születésnapját ünneplő Csukás István életéhez és munkássá-
gához kapcsolódott. A megfejtők apróbb jutalommal térhettek haza.  

Az évfordulóhoz kötődik a tavasszal meghirdetett Kedvenc hősöm című rajzpályá-
zat is, melynek alkotásaiból kiállítást rendeztünk be könyvtárunkban. Ebben az évben 
megtekinthető az a sok-sok rajz amelyek Süsüről, Picúrról, Pom-Pomról, Gombóc Artúr-
ról, Sün Balázsról és a még további kedvencekről készültek. 

Rendezvénysorozatunk több száz gyermeknek szerzett tartalmas elfoglaltságot és 
népszerűsítette körükben az olvasás élményét. Örömmel tapasztaljuk, hogy az eddig is 
népszerű Csukás István és Lázár Ervin meséit még többen keresik. Olyan tanulókat, osztá-
lyokat is megszólítunk ilyenkor, akik még nem jártak nálunk. Így rendezvényeinken ke-
resztül lehetőséget adva számukra, hogy megismerkedjenek a gyermekkönyvtárral és ol-
vasóinkká váljanak. 

 
 

            Magyar Szilvia 
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