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Az október 9-én rendezett mesevetélkedő résztvevői 

 
 

 

„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
 
 

2009. október 11-én ismét megrendezésre került a könyves vasárnap 
intézményünkben. Délelőtt a már jól bevált rendkívüli nyitva tartással és lehetőségekkel 
várt mindenkit a könyvtár: sokan kihasználták az amnesztia délelőtt nyújtotta büntetés-
elengedést, így a notórius „könyvfoglalók” is bátran visszahozhatták szerzeményeiket a 
könyvtáros szemrehányó tekintete nélkül. Természetesen a beiratkozásért sem kellet 
fizetni, a 3 év alatti gyerkőcök pedig vidám babaolvasójeggyel regisztrálhattak. Hogy a 
kreativitás se szoruljon háttérbe, 10 órától kézműves foglalkozás keretében, őszi 
termésekből készíthettek toboz babákat, Gesztenye Marcikat, vagy épp termésképeket a 
vállalkozó kedvű, és legfőképpen türelmes résztvevők. 

Délután aztán az önfeledt szórakozásé lett a főszerep: kedvelt őrségi 
történeteket és dalokat varázsolt elő Németh Istvánné a meseládájából, míg Rosta Géza 
egy zenés műsor keretében ismertette meg a gyerekeket a hangszerekkel és a dalolás 
örömével. Nagy sikere volt a rendezvény ideje alatt folyamatosan működő kakaóbárnak, 
és a tombolatárgyak láttán felragyogó gyermekarcok látványa is magáért beszélt. Míg a 
babák és a mamák Godina Mónikával tanultak mondókákat és játékokat, a felső 
tagozatosok csapatai a már előre meghirdetett európai uniós vetélkedőn mutathatták 
meg, mit tudnak. A programot tovább színesítették a Pöttöm Klub vezetője, Kronekker 
Zsuzsanna vezényelte rövidke, ám annál izgalmasabb játékok (székfoglaló, különböző 
körjátékok), melyek végén jutalom várta a legügyesebbeket. 

A gyerekek tehát sok-sok élménnyel és apró kinccsel gazdagodtak, melyek 
repertoárját reméljük jövőre tovább bővítik. 

A gyerekek az őszi szünidő idején sem unatkoztak.  Könyvtárunk szórakoztató, 
játékos programokat szervezett a helyi diákoknak október 27-ére és 28-ára. 

Az immár Magyarországon is egyre népszerűbb Halloween jegyében telt a 27-én 
este megrendezett vetélkedő, melyen 3 fős csapatok versenghettek egymással. A 
résztvevők különféle rémséges jelmezekben érkeztek, így találkozhattunk 
boszorkányokkal, vámpírokkal, szellemekkel és varázslókkal is, s bizony néhányak 
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számára igencsak fájdalmasra sikerültek ezek a találkozások, a vérszívók ugyanis nem 
hazudtolták meg magukat. Természetesen a vetélkedő feladatai sem nélkülözték a 
morbid humort: a koporsóhajtogatási és a pókhálófonási tehetségükön túl a kis 
lidérceknek a kreativitásukat és tudásukat is meg kellett villantaniuk (halloween-i totó, 
puzzle, lufifestés, szívószállal babszemek rakosgatása). A mulatság végén a csapatok 
jutalmat kaptak, így még az utolsó helyezettek is elégedetten távoztak. 

28-án kézműves foglalkozásra és táncházba várták az érdeklődőket, akik 
különböző színű és fajtájú fonalakból szőhettek maguknak övet, melyet a 15 órakor 
kezdődő táncházban már használhattak is. A zenés program keretében a gyerekek a 
környező népek hagyományos táncait tanulhatták meg, s hogy még kellemesebben 
teljen a délután, sütivel és üdítővel kínálták a megfáradt, ám lelkes kis társaságot. 

 
    Takács Lili 
 

 
 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VONYARCVASHEGY 
 

A  Deák Ferenc Megyei Könyvtár pályázata révén a Művelődési Ház és 
Könyvtár az idén is bekapcsolódott az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
„Összefogás „ programjába. 

Rendezvényünkön a hatodik-hetedik osztályos tanulók nagyszüleit vártuk kis 
meglepetésre a könyvtárba. Köszönet a nagyiknak!   címmel  állítottunk össze rövid 
műsort. Simon András, Fecske Csaba, Dsida Jenő verse mellett Janikovszky Éva 
írásaiból hangzottak el részletek, valamint Halász Judit : Hívd a nagymamát ! c. CD-
jéről a címadó dalt és Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért! c. verset hallgattuk meg , 
majd Illésné Major Julianna gitárkíséretében énekelték el közösen a gyerekek  Bródy: 
Mi tehetnék érted? c. dalát.  A szívet melengető irodalmi összeállítás után az unokák 
átnyújtották a nagyiknak a helyi általános iskola képzőművészeti szakkörén készített 
rózsákat, könyvjutalmakat és a hét mottójával/ „ Ne üljön otthon, ha a könyvtárában 
otthon lehet; Találkozunk a könyvtárban! / ellátott apró ajándékokat /golyóstollat, 
főzőkanalat, sapkát ,vászontáskát, jegyzetfüzetet /.  

 Szeretném megemlíteni a fellépő gyerekeket név szerint is :  Andrási Cintia, 
Bagyó Zsófia, Bujtor Blanka, Tüttő Sára, Gombkötő Renáta, Keserű  Veronika, Kovács 
Anita, Stankovics Beáta.  Dicséret  illeti Őket, köszönöm lelkes munkájukat, valamint 
Kósáné Szakony Ágnesnek , a képzőművészeti szakkör vezetőjének is  a segítséget; és 
köszönet minden nagyszülőnek, aki eljött  rendezvényünkre és eltöltött velünk egy 
kellemes órát.  

Kisgyermekes szülőknek szántuk dr. Kovácsné Mozsolics Melinda 
pszichológus előadását, melyet szintén az” Összefogás „ program keretén belül 
rendeztünk. Szomorúan tapasztaltam, hogy a szülők részéről  csekély volt  az 
érdeklődés, pedig érdekes előadást hallhattunk a lelki egészségről, a kisgyermekek 
indulatairól, azok okairól és a problémák kezelhetőségéről. 

Mindkét rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott 
meg. 

 
         Csudai Zoltánné 


