TUDÓSÍTÁSOK
FELEJTHETETLEN NYÁRI KALANDOZÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN
Nyári tábor a lenti városi könyvtárban
Jártál már messzi tájakon?
Ha igen, épp itt az ideje, hogy itthon is otthon légy!
Fedezzük fel együtt a csodákat, a rejtett kincseket, nevezetességeket,
barangoljunk együtt a környéken!
Érdekel a történelem és a hagyomány?
Legyél te is időutazó, a helyi legendák, mondák, történetek segítségével elevenítsük
meg a régmúltat, a hősies tetteket és a hétköznapi életet!
Szeretsz játszani, vetélkedni és kirándulni, kerékpártúrán részt venni, gyékényt fonni,
békaszéket kötni, egyszerűen jól érezni magad?
Akkor jelentkezz Te is!
Intézményünk idén is megrendezte nyári táborát, ám amint az a fenti felhívásból is
kitűnik, kicsit rendhagyó módon, nem hagyományos olvasótáborba vártuk a
résztvevőket. Az idei programok nem titkolt célja, s mozgatórugója volt, hogy a
táborozók megismerjék „szűkebb pátriájukat” – lakóhelyüket, és annak környezetét.
Ebben nemcsak a helyi mondavilág áttekintése nyújtott segítséget, hanem a környéken
tett kirándulások is.
Szentgyörgyvölgyön meglátogattuk Csótár Rezső gerencsért, akinél a népi
fazekasság csínját-bínját megismerhettük. A mester segítségével a gyerekek is
kipróbálhatták magukat a fazekaskorong mellett, s munkáikat az égetés után majd haza
is vihetik. A délutánt a GÓ-NA Őrségi Szabadidőközpontban töltöttük, ahol a rekkenő
hőségben enyhülésre leltünk a medence vizében.

Csótár Rezső népi iparművész fazekasműhelyében

Szécsiszigeti kirándulásunkon Wágnerné, Kati néni kalauzolt bennünket. A
templomban és a vízimalomban érdekes anekdotákkal színesítette mondandóját, így
szerezve vidám perceket mindannyiunknak. A Szapáry kastélyban a polgármester úr,
Dávid István vezetett körbe bennünket.
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Szécsiszigeti pillanatkép Kati nénivel

A lenti várhoz is ellátogatott a kis csapat. A város és a vár történetével Kaszásné Simon
Márta tanárnő, a Lenti Honismereti Egyesület képviselője ismertetett meg bennünket.
Lentiben nem maradhatott ki a Hagyományok Háza sem, ahol a hét eseményeinek
összegzésére is sor került a látottak, a kiállítási tárgyak alapján.

A lenti várnál Kaszásné Simon Márta tanárnővel

A tábor zárásaként, Zsirainé Kulcsár Mária segítségével, bőrből készíthettek maguknak
különböző használati tárgyakat a kis táborozók.

Vajon melyik a jó megoldás?

Természetesen mindezek mellett nem feledkeztünk meg az olvasás, a betűk világáról,
szerepéről sem, érdekes feladatok, fejtörők segítségével ismerkedhettek a gyermekek a
könyvtár világával, a könyvtárhasználattal.
Befejezésképpen az egyik táborozó szavait szeretnénk idézni: „Ez egy fiatalos
tábor volt, s jövőre is jönni szeretnénk!”
Bagladi Mónika, Horváth Gabriella
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