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Micsoda est volt! Tudom, érzem, valami megváltozott aznap este bennem. Egy kicsit
más lettem, egy kicsit több. Ami tudat alatt hiányzott mindennapi budapesti életemből,
abból kaptam néhány órányit. Hitet, erőt, szeretetet, hogy tegyem, amit tennem, írjam,
amit írnom kell.
Meggyőződésem, az írás nem arról szól, hogy megmutassam a kortársaknak, mennyire
tudom meglovagolni a divatos áramlatokat. Mind prózában, mind lírában arra
törekszem, hogy azt adjam, ami vagyok, ahogy látom a világ dolgait.
Daloljon az ember
Úgy járom e földet,
hogy dalra fakadjon,
fűszál, virág, erdő
mind versbe csorduljon,
hadd lássa a világ,
mit látnia kéne,
daloljon az ember,
ha sírnia kéne!
(Baley Endre)

Mondani, mondani, énekelni, szívből dúdolni együtt a közönséggel! Ilyen
érdeklődés kísérte Baley Endre 2012. november 22-én Lentiben rendezett író-olvasó
találkozóját. A sok műfajú alkotónak ez volt az első megmérettetése olvasói előtt.
Kikerekedett a színes paletta, hiszen előző nap a város két általános iskolájának
harmadikosai egy vidám rendhagyó irodalom órán vehettek részt. A költő jó pedagógiai
érzékkel színesen, játékosan avatta be kis hallgatóit a semmi mással össze nem mérhető
élményvilágba. Gyerekversek, meserészletek, majd a következő napon versek,
egypercesek, novellák hangzottak el az Utassy versmondókör értő tolmácsolásában.
"Ilyen rövid volt?" - vélték elsőre a hallgatók a másfél órás együtt-lélegzést. Az írások
minden gondolatisága, érzelemvilága megérintette őket: múltunk, létünk, aggodalmaink,
örömeink.
Baksa Melinda

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE
Nyári napközis foglalkozások 2012
A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idei nyáron sem hagytuk unatkozni azokat a
gyerkőcöket, akik a szünetben is ellátogattak könyvtárunkba. A tavalyi tapasztalatokra
építve minden héten játékos, irodalmi köntösbe bújtatott kézműves foglalkozásokkal
vártuk az ügyes kezű kicsiket és nagyokat. A gyerekek a meséken, játékokon és
természetesen az elkészített munkákon keresztül bepillantást nyerhettek az ékszerek
történetébe, megismerkedhettek a mozaikokkal és a fonalgrafikával, kalandozhattak a
halak birodalmában és felfedezhették a rovarvilág rejtelmeit is. A foglalkozások közül a
kopácsoló harkály aratta a legnagyobb tetszést, hiszen a résztvevő kismesterek nemcsak
egy aranyos játékkal gazdagodtak, hanem a technika érdekes világába tehettek egy
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kirándulást. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok-sok színes alkotás született, hiszen a nyár
végére egyre többen érkeztek hozzánk. Reméljük, hogy jövő nyáron is hasznos
időtöltésnek bizonyulnak majd foglalkozásaink.
Magyar Népmese Napja 2012
„Népmesék a nagyvilágból” – kiállítás
2012. szeptember 24. és 30. között gyermekrészlegünkben a világ népmese kincsei
közül kínáltunk választékot a hozzánk betérőknek. A máig népszerű magyar népmesék
mellett például fülöp-szigeteki, kínai, német, román népmeséket is kézbe lehetett venni.
A kiállításhoz „A szegény legény nyomában” elnevezésű mesekereső játék is
kapcsolódott, hiszen a gyerekeknek itt a „Népmesék szigetén” kellett kutakodniuk.
Akinek mindez kevés volt, az még további gyöngyszemek után is kutathatott
könyvtárunk mesebirodalmában.
„Süni a könyvtárban”-írjuk meg együtt könyvtárunk meséjét
Gyermekkönyvtárunknak új kabalája van egy süni személyében, aki nemcsak szereti a
jó meséket, történeteket, hanem olvasni is nagyon szeret. Hogy mindenki
megismerhesse őt, arra kértük a gyerekeket, hogy segítsenek nekünk, írjunk közösen
róla és egyben könyvtárunkról egy rövid mesét. Az írópalánták ötleteit december 31-ig
vártuk.
„A szegény legény nyomában”- Mesekereső játék
A népmesék kedvelőit egy keresgélős játékkal igyekeztük könyvtárunkba csábítani. A
játékban a mesebeli szegény legény segítségére kellett sietniük a gyerekek, hogy
elnyerhesse a királylány kezét és a fele királyságot. A résztvevőknek 3 próbát kellett
sikeresen kiállniuk. A játékos kedvű diákok az elvarázsolt könyvtárba kerültek, ahol
nemcsak rejtvényekkel kellett boldogulniuk, népmeséket kellett keresniük, hanem
furfanggal, jó válaszokkal le kellett győzniük a sárkányt. A játékon résztvevő
gyerekeket apróbb meglepetésekkel jutalmaztuk.
„Meselottó”- online játék a gyermekhonlapon
Online lottózásra vártuk a gyermekhonlap látogatóit a Magyar Népmese Napja
alkalmából. A vállalkozó kedvűekre egy totó várt, amelyben mesékkel kapcsolatos
kérdésekre kellett válaszolniuk. A válaszokhoz tartozó számok a lottószelvényen egy
betűt rejtettek. Ha jól töltötték ki a lottót, akkor egy magyar író nevét kapták, akinek
egy művét kellett bemutatni a gyermekkönyvtárban. A jó megfejtésekért cserébe apró
jutalomban részesültek a résztvevő gyerekek.
„Játsszunk színházat Csondor Kata írónővel”
Csondor Kata, helyi írónő, ismét egy újdonsággal érkezett könyvtárunkba. Ezúttal a
Hupota című meséből készült bábjátékkal örvendeztette meg az első osztályos
nebulókat. A játék során először mindig egy-egy részlet hangzott fel a meséből, majd
pedig a gyerekek eljátszhatták azt a bábokkal. A figurák között a régi jó ismerős Hupota
kistraktor mellett feltűnt még Nyakigláb, Óriás, Farmer, Ügyes, Százlábú is. A gyerekek
nagyon élvezték a játékot, hiszen mindenki szerepelni akart. Eljátszották a traktorok
reggeli ébredését, munkálkodásukat a földeken, a jól megérdemelt pihenést, végül
mindenki közösen taposta a traktorok által összegyűjtött szőlőt. A játék végén, mint
mindig, az írónő jókívánságokkal vált el a gyerekektől és egy kis meglepetést is
tartogatott a számukra.

55

HÍREK

„Mátyás király és a corvinák nyomában” – vetélkedő
Helyi általános iskolák negyedikeseit vártuk az igazságos Mátyás király udvarába egy
kis nyomozásra. A gyerekeknek egy bonyolult ügyet kellett felgöngyölíteniük a
könyvtárunkban megtalálható nyomok alapján. A vetélkedő során nemcsak az derült ki,
hogy jó a megfigyelőképességük, ügyesen boldogulnak a rejtélyekkel, hanem az is,
hogy könnyedén eligazodnak a net világában, azon belül is könyvtárunk honlapján. A
feladatok között szerepelt nyomozási jegyzőkönyv kitöltése lexikon használatával,
kutakodás térkép alapján, rejtvényfejtés, totó kitöltése, továbbá böngészés könyvtárunk
számítógépes katalógusában. A nyomozás sikeres volt, hiszen a gyerekek ügyesen
megtalálták az „elveszettnek hitt corvinát”, ami meglepetést is tartogatott a számukra.
Országos Könyvtári Napok 2012. október 1-7.
„Ha én felnőtt volnék” – rajzpályázat és kiállítás
„Ha én felnőtt volnék” címmel hirdetett könyvtárunk rajzpályázatot a lenti Napközi
Otthonos Óvoda nagycsoportosai számára.
A sok-sok kreatív munkából az is kiderült, hogy ki milyen szakmát szeretne, hol akar
élni, milyennek képzeli el a családját, környezetét. Az ötletes képek készítése során
többféle technikát– filc, színes ceruza, zsírkréta – is alkalmaztak a kis művészek. A
pályamunkákat bárki megtekinthette, hiszen kiállítást rendeztünk be belőlük
könyvtárunkban.
„Ügyes kezek” – kézműves foglalkozás
A könyvtár által meghirdetett rajzpályázat ügyes kezű ovisait ebben az évben is
kézműves foglalkozással jutalmaztuk munkájukért.
A korábbi évektől eltérően ezúttal egy kis irodalmi részt is belecsempésztünk a
foglalkozásba, hiszen Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék című meséjének
részleteivel indult, melyen jót derültek mind az óvodások, mind a felnőttek. Mivel
nemcsak a gyerekek, hanem sok-sok felnőtt is szereti a meséket és a játékokat, ezért egy
golyóterelő elnevezésű játékra esett a választásunk. A játékhoz tartozó alapanyagokat
hamar összerakták a kicsik, nagyon kreatív akadálypályák készültek, amelyeken
terelgethették a kis játékgolyócskákat. A nap végén pedig közösen megnéztük az ovisok
„futurisztikus” pályamunkáit.
„Papa, ne már!” - könyvajánló
A helyi általános iskolák harmadikosai érkeztek a Papa, ne már! elnevezésű
foglalkozásunkra, melynek témája a nagyszülők és unokáik közötti kapcsolat volt.
Először a gyerekek elmesélték, hogy miként képzelik el magukat a saját
nagyszüleikként, majd egy ma méltán elismert szerző, Nógrádi Gábor „Samu és Papa”
című könyvsorozatának darabjaival ismerkedhettek meg közelebbről. Az első kötet
(Papa, ne már!) rövid ismertetése után nagyobb hangsúlyt fektettünk a második kötet
(Nem vagyok Samu!) feldolgozására. A délután során nemcsak a műből halhattak
részleteket, hanem verset kellett kreálniuk Samunak, illetve a csapatok activity
formájában bemutattak néhány részletet a társaiknak. Végül egy kedvcsináló videót
láthattak a könyvhöz, remélve, hogy ezáltal is kedvet kapnak az olvasáshoz.
„Író-olvasó találkozó Nógrádi Gergellyel”
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából Nógrádi Gergely, az egyik legnépszerűbb
gyermekkönyvíró volt könyvtárunk vendége.
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Az író közvetlen, humoros stílusával könnyen szót értett a 3-4. osztályos kisdiákokkal.
Az előadás könyvbemutatóval indult, majd a családjáról tudhattunk meg érdekes
dolgokat. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, hiszen csak záporoztak a kérdéseik.
Megtudhattuk többek között azt is, hogy nem mindig könnyű írónak lenni, melyek a
kedvenc könyvei, hol ír. A délután során két segítője is akadt, akik a jó kérdésekért,
illetve jó válaszokért kis ajándékokat osztottak szét társaik között. A nap végén
lehetőség nyílt Nógrádi Gergely és édesapja, Nógrádi Gábor könyveinek a
megvásárlására és dedikáltatásra is.

„Nagyszüleink kedvenc filmjei” – családi matiné a könyvtárban
Közös filmnézésre vártunk kicsiket és nagyokat szombat délelőtt a könyvtárba.
Mindenki kedvére csemegézhetett olyan filmek és mesék között, melyeken generációk
nőttek fel. A kínálatunkban szerepelt többek között: Bors néni, Lolka és Bolka, Mici
néni két élete, A tizedes meg a többiek, Keménykalap és krumpliorr című klasszikusok.
Nagyszülők és unokáik együtt izgulták végig a hol vidám, hol szomorú történeteket.
„Könyves Vasárnap”
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 7-én a Könyves
Vasárnappal zárult. A látogatóknak lehetősége nyílt ingyenes beiratkozásra,
kölcsönzésre és internetezésre is a délelőtt folyamán.
A játékos kedvűeket pedig családi bingóval vártuk a könyvtárba. A betérő családoknak
egy 5X5-ös szelvényt kellett először kitölteniük 0 és 99 közötti tetszőleges számokkal.
A vetélkedő során több témakörben (mesék, biológia, matematika, irodalom)
hangzottak el kérdések, melyekre a válasz mindig egy-egy szám volt. Annál a csapatnál
volt érvényes a bingó, akiknél egymás mellett volt 5 találat a szelvényen. Az ügyes
csapatok pedig a jó megfejtésekért jutalmul egy-egy hasznos ajándékcsomaggal és
könyvekkel gazdagodtak.
Zalai Gyermekkönyvhetek 2012
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Könyvtárunk az idei évben is csatlakozott a novemberi zalai gyermekkönyvhetek
programsorozatához. Ebből az alkalomból többféle rendezvénnyel készültünk a
gyerekeknek, hiszen megtekinthették kiállításunkat, kipróbálhatták tudásukat a
honlapon közzétett logikai játékok segítségével, illetve játékos vetélkedőkre,
előadásokra vártuk a csoportokat az óvodából, iskolákból.
„Barangolás zalai tájakon” – vetélkedő 2. évfolyamos diákoknak
November 19-én képzeletbeli utazásra vártuk a második osztályos nebulókat, hiszen
felszálltunk az Erdei kisvasútra és bebarangoltuk egész Zala megyét. A vonaton a
kalauz küldött a gyerekeknek egy furfangos menetjegyet, amelyen úticéljaink
szerepeltek. A jegyen anagramma rejtvénybe voltak elrejtve a helységnevek, de a
csapatok könnyen feltalálták magukat a betűk sűrűjében. Ezután városnézésre indultak a
csapatok, ahol az volt a feladatuk, hogy hallott szöveg alapján minél több információt
vissza tudjanak adni, mivel kirándulásra hívtuk mindannyiukat a 8 városba. Az utazási
irodától a kis barangolók kaptak egy prospektust a város nevezetességeiről, melyen
rovásírással szerepeltek a települések nevei. Végül a kisvonat visszaérkezett Lentibe,
ahol Apáti Kovács Béla: A lenti várban lakó manó című meséjével búcsúztunk el a
gyerekektől.
„Szép Zalában születtem” – játékos ismeretterjesztő foglalkozás
nagycsoportos óvodásoknak
November 20-án városunk nagycsoportosait játékos helyismereti foglalkozásra vártuk
könyvtárunkba. A foglalkozáson szűkebb hazánkkal, göcseji és hetési hagyományokkal
ismerkedhettek meg az ovisok játékos formában. Elsőként egy zalai mesét halhattak,
melyben találkozhattak „Böszmerenghy Töhötömmel”, aki Károlyfi Zsófia azonos című
regényének egyik főszereplője. A mesehallgatás után pedig igazi zalai gyermekjátékok
következtek, hiszen játszani mindenki szeret.
A pecsenyeforgatás elnevezésű játékban a fogó és a pörgető küzdöttek egymással,
miközben a pecsenyéket is meg kellett forgatniuk. A hupuphupp pedig egy olyan
fogójáték, ahol maga a hupuphupp feladata volt az, hogy elkapja a mögé szaladó párok
valamelyikét.
Végül ételkeresős játékkal zártuk a foglalkozást, ahol több helyi jellegzetes ételt is köztük a dödöllét és a fumut - megtalálhattak, megismerhettek a kicsik. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon élvezték a mesét és a játékokat, elmondták azt is,
hogy majd az óvodában is kipróbálják őket.
„Karácsonyi Játszóház”
2012. december 15- én - immár megújult környezetben - karácsonyi kézműves
foglalkozással vártuk kedves kis Vendégeinket. A könyvtárosokkal karöltve a Pro Arte
Kulturális Egyesület két ügyes kezű tagja, Zsuzsa néni és Anikó néni fogadta a
kíváncsiskodó gyereksereget. Gyerekek és szüleik egyaránt nagy izgalommal láttak neki
a délutáni elfoglaltságnak. Többféle technikával és anyagból készültek a szebbnél szebb
karácsonyi díszek: hópelyhek, angyalkák, harangok és hóemberek. Közben a könyvtár
fenyőfája ünnepi köntösbe öltözött, melyet a gyerekek saját készítésű díszeikkel tették
még varázslatosabbá.
Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
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