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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 
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Iklódbördőce 

 

 
 
2012. augusztus 3-án ünnepélyes keretek között adták át az Iklódbördőcei Közösségi 
Házat. Könyvtár, teleház, konferenciaterem, játszósarok és folyóirat olvasó várja a falu 
lakosságát és az érdeklődőket. Az azóta eltelt pár hónap alatt sok rendezvény zajlott az 
intézményben. 
2012. szeptember 21-én „Tini” –klubfoglalkozás volt a könyvtárban, melyen Czigányné 
Pető Anikó pedagógus az internetes kommunikáció illemszabályaival ismertette meg a 
fiatalokat. Beszélt az e-mail küldés, a chat, a közösségi oldalak használatának a 
szabályairól és szokásairól. Mindenki sok hasznos információval gazdagíthatta a már 
meglévő tudását. 
Szeptember 26-án könyvtári órát szerveztünk, ahol a helybéli gyerekek Cselényi Jenőné 
pedagógus segítségével állították össze az október 23-i megemlékezés műsorát. A 
könyvtári könyvekben és az interneten talált versek, zenék, műsorok közül választották 
ki a megfelelőket. 
Október 26-án könyvtári óra keretében a környéken élő költő, Paróczay László irodalmi 
estjét és fotókiállítását szerveztük meg. Az est folyamán az irodalmat, verset kedvelők a 
költő verseit hallgathatták meg neves versmondók, Magyar Lajos, Dányi József, 
előadásában. Az érdeklődők a költő fotóit bemutató kiállítást is megtekinthették. 
Október 27-én „Tök-jó” délután címmel kézműves foglalkozást szerveztünk. A 
gyerekek mellett felnőttek is eljöttek a programra. Tököt faragtunk, fakanálból tökbábot 
készítettünk, őszi termésekből különböző figurákat csináltunk. Vidáman telt a nap. 
November 9-én „Net –tanoda” címmel számítástechnika tanfolyamot szerveztünk a falu 
felnőtt lakosságának. Az előadó a mindennapi internet használat alapjaival ismertette 
meg a hallgatókat. Az elméleti előadás után gyakorlatias jellegű feladatokat is 
megoldottak az érdeklődők. 
November 13-án a falu szülötte, Csondor Kata meseíró mutatta be Hupota című 
mesekönyvét. A látogatók aktívan részt vettek a különböző szerepjátékokban, 
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társasjátékban és a találós kérdéses feladványokat is ügyesen oldották meg. Az 
érdeklődők jól érezték magukat. 
A programok mellett naponta a falu lakossága, elsősorban a gyerekek használják az 
internetet. A könyv, a folyóirat, a DVD kölcsönzést is igénybe veszik a lakosok és 
sokan helyben olvasnak folyóiratot vagy könyvet. 
 

Lovászi 
Nagy sikerű író- olvasó találkozó keretében látta vendégül Göncz László írót a lovászi 
könyvtár. A szép számban megjelent lelkes olvasók avatott tolmácsolásban röpke 
ízelítőt kaptak, a szerző Kálvária című történelmi regényének hangulatából. Az estét és 
a művészi élményt frissen sütött pogácsa és forralt bor "izésítette."  
 

 
 

Kerkateskánd 
 

2012. szeptember 12-én a Kerkateskándi IKSZT épületében nyílt az a kiállítás, amit a 
helybéli Molnárné Varga Brigitta gobelinjeiből állítottak össze.  
Molnárné Varga Brigitta 17 éve foglalkozik gobelinek készítésével. Most első 
alkalommal vállalkozott arra, hogy önálló tárlattal álljon a közönség elé. Közel negyven 
kézimunka volt látható, köztük az a kép is, amivel 2006-ban sikeresen szerepelt egy 
versenyen. A megmérettetésre egy lovat ábrázoló képet küldött, amivel az állat 
kategóriában első díjat nyert. Szamosközi Antal tájképfestő munkáiból lehetett 
választani, és azt elkészíteni gobelinből. 
Képei között sok a csendélet és a tájkép, de festmények reprodukciói is megtalálhatók. 
Az alkotó szabadidejében készíti a képeit. Vannak olyan munkái, amelyeken másfél 
éven át dolgozott. 
             Lapath Gabriella 
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