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„A dzsungel könyve” – kiállítás a nagycsoportos óvodásoknak meghirdetett 
rajzpályázat munkáiból 
Helyi nagycsoportos óvodásoknak hirdetett a könyvtár rajzpályázatot, melyre 27 színes 
pályamunka érkezett. A kiállításnak is címet adó „A dzsungel könyve” című mese 
szereplői – Balu, a medve, Bagira a feketepárduc, Sir Kán, a tigris - mellett más 
vadállatok is szerepeltek a kicsik ötletgazdag munkáin. A képek változatos technikák 
alkalmazásával, színes ceruzával, festékkel, zsírkrétával és természetes anyagok 
felhasználásával készültek. Az alkotásokat 2011. október 3-tól 15-ig nézhették meg az 
érdeklődők. 

„Ügyes kezek” – jutalom kézműves foglalkozás „A dzsungel könyve” című 
rajzpályázat résztvevőinek 
A dzsungel könyve elnevezésű pályázatra rajzoló óvodások a tavalyi évhez hasonlóan 
jutalom kézműves foglalkozáson vehettek részt a könyvtárban október 5-én. Mivel a 
pályamunkákon javarészt vadállatok szerepeltek, ezért a foglalkozás „főszereplője” is 
egy kígyó lett. A kicsik ügyesen bántak az ollóval, ragasztóval, így hamar elkészülhetett 
sokszínű, tekergő kígyójuk, melyet papírhajtogatással készítettek el. A munka után 
maradt még idő a játékra is az új állatbarátokkal. A foglalkozás végén pedig a gyerekek, 
óvó nénik, könyvtárosok együtt nézték meg a kiállított rajzokat. 

Te is segíthetsz!” – a helyi vöröskereszt munkatársának előadása 
Rosta Gáborné, Marika néni, a helyi Vöröskereszt vezetője tartott interaktív előadást a 
segítségnyújtásról október 6-án. A helyi általános iskolák felső tagozatosainak szóló 
délutáni találkozókon a „segítség-segítségnyújtás” fogalma, megvalósulási formái álltak 
a középpontban. A délután folyamán több konkrét példáról is beszélt az előadó, szó 
esett többek között a véradásról, a balesetekről, a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők 
munkájáról, a Vöröskeresztről. Kérdések és válaszok, az előadó és a gyerekek 
személyes élményei, példák tették érthetővé és élvezhetővé ezt a komoly témát. 
Örömünkre szolgált, hogy a gyerekek nagyon jól tudták, hogy mit is kell cselekedni, ha 
baj van. Az előadás végén Marika néni egy kártyával is megajándékozta a gyerekeket - 
amelyen segélyszervezetek elérhetőségei találhatók – azzal a kívánsággal, hogy 
remélhetőleg soha nem kell hívni ezeket a telefonszámokat. 

Zenekocka - zenés ki mit tud a könyvtárban 
A zene világnapja alkalmából játékos zenei vetélkedőre invitáltuk a könyvtárba 
látogatókat október 8-án. A délelőtt folyamán többféle feladat is sorra került a zene 
világából: zenefelismerés, hangszerek és együttesek, énekesek felismerése képek 
alapján, anagramma, komoly- és könnyűzenei kérdések. A résztvevők bebizonyították, 
hogy nagyon széles körű zenei ismeretekkel rendelkeznek és minden feladatot sikeresen 
megoldottak. A helyes megoldásokért cserébe pedig meglepetéssel készültünk, hiszen 
kis zsákbamacska rejtette az ajándékokat, többek között zenei idézetet és képet is. 

Könyves Vasárnap 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 9-én a Könyves 
Vasárnappal zárult. Ingyenes beiratkozás, kölcsönzés várta a látogatókat délelőtt. A 
"Családi szerencsekerék" kérdései - a takarékosság világnapjához kapcsolódóan - ezt a 
témát ölelték fel, a versenyző családok takarékbélyegeket kaptak a helyes válaszokért. 
Szülők és gyerekek egyaránt kiválóan teljesítettek a válaszadásban, jutalmuk egy-egy 
ajándékcsomag lett. A kisebb gyerekek sem unatkoztak, őket a Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Bábcsoportja szórakoztatta "Az aranytulipán" című előadással. 
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