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MKE CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING LENTIBEN 

Verőfényes napsütés és igazi nyári meleg várta 2018. június 11-én a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Zala Megyei Szervezete és a Városi Könyvtár Lenti által meghirdetett csapatépítő 
tréningre jelentkezőket. Keszthelyről, Letenyéről, Nagykanizsáról és Zalaegerszegről 
érkeztek hozzánk kollégák erre az alkalomra. Sok-sok tervezés, szervezés, ötletelés, 
megbeszélés gyümölcse lett az a nap, amikor harminc könyvtáros próbálhatta ki ismét magát 
abban, hogy hogyan tud véletlenszerűen kiválasztott, kevésbé ismert társaikkal együtt 
dolgozni. Nekik és e lapot olvasóknak is szól ez a levél. 

 

 
 
„Kedves Barátaink! 
 
Sokan közületek rutinos „tréningszervezők” és „tréninglátogatók” vagytok, mi még csak a 
szárnyainkat próbálgattuk azon a hétfői napon. Korábban érkeztünk a megszokottnál még 
elvégezni az utolsó simításokat. És végre! Megérkeztek az első „fecskék”, aztán sorban mások 
is, 9.00 óra lett, de Keszthelyről és Nagykanizsáról még mindig senki. Mi történt, hol 
vagytok? Kiderült, hogy némi kommunikációs hiba folytán rossz kezdési időpontról tudtatok, 
így később indultatok. Végre mindenki megérkezett, mi újraterveztük a programot és 
indulhatott a nap. A véletlenre bíztuk a virágos csapatok összetételét (akinek tetszett az ötletes 
dobozunk, segítséget kérhet a gyermekkönyvtárosainktól), aztán elkezdődött az első vetítés. 
Régi képeslapok segítségével városunk múltjában kalandozhattatok, majd térségünk 
természeti környezetét ismerhettétek meg. Szellemi útravalótokat megkaptátok, már csak a 
fizikai alapozás hiányzott, amit a bemelegítő jógával igyekeztünk segíteni. Indulás előtt 
megkaptátok az „egységcsomagjaitokat”. Mi is volt ezekben? Hamuba sült pogácsa nem, 
hiszen az a friss kávéval már elfogyott a könyvtárban, így a hűs víz mellett fontos okmányok és 
irományok – menetlevél, térképek és egy feladat – kerültek a csomagokba. Egyedi útvonalat 
követve oldhattátok meg legjobb tudásotok szerint az állomásokhoz tartozó feladatokat. 
Emlékeztek még? Gyermekkorunkat visszaidézve mindenki vidáman ugróiskolázott, de csak 
azután, miután kitalálta a csapat, hogy melyik versből hangzott el egy részlet. Érdekes 
dolgokat tudhattatok meg templomunkról (és a nyári melegben biztosan jól esett egy kis 
hűsölés a falai között). Az irodalmi kvíz zanzásított műleírásai okoztak némi fejtörést, de amit 
nem tud egy könyvtáros, azt kideríti – mondjuk a csapattárs könyvtárostól. A bajuszos, fess 
urak felismerése reméljük, hogy nektek is legalább olyan szórakoztató volt, mint nekünk a 
feladat kitalálása. Bár a könyvtáros elsősorban a szellem táplálékával foglalkozik, nem 
vagyunk ellenségei a test finom táplálékainak sem, így nem okozott gondot a dödölle 
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„elkészítése” sem. Szerettük a keresztrejtvényeket (kitalálni és megfejteni is), főleg, ha a 
megoldást egy lelkes természetbarát segíti az árnyat adó fák alatt. És nem fogott ki egy 
könyvtároson sem a puzzle, sem Toldi Miklós malomkő-tálcája! A nehéz, dolgos délelőtt után 
jólesett megpihenni a Helyi Értékek Háza udvarán frissítőt kortyolgatva, majd elfogyasztva a 
finom ebédet. Desszert nélkül sem maradtunk: a szőttes abrosz alatt mákkal, dióval, aszalt 
gyümölccsel töltött fumu lapult. Aki eddig nem találkozott e régi keresztelői ajándékkal, most 
Kancsal Marika jóvoltából megismerhette és meg is kóstolhatta ezt a kelt tésztából sütött 
finomságot. Az ebédnél csatlakozott hozzánk Horváth László, városunk polgármestere is, az 
eredményhirdetést pedig egy néptáncos bemutató előzte meg. Talán Ti is úgy éreztétek, hogy 
ezt a napot nem felejtitek el, mégis szerettünk volna valami kis emléket adni, kapott hát 
mindenki emléklapot, könyvjelzőket az élmények mellé. Ezek után már csak az 
eredményhirdetés következhetett: 3. helyezett a „Kakasmandikó”, 2. helyezett a 
„Kockásliliom”, 1. helyezett – és a vándorkupa tulajdonosa – a „Csillagvirág” csapat lett. 
Ezúton is gratulálunk! Ez a nap nem sikerülhetett volna a segítőink nélkül. Talán Ti sem 
bánjátok, ha itt is tolmácsoljuk a köszönetünket Kovács Zoltánnak, Lelkes Andrásnak, 
Kovácsné Békefi Livi néninek, Kovács Tündének, Kancsal Marikának, Vatali Georginának és 
a Favorit Fogadó csapatának. Üdvözletünket küldjük a mielőbbi viszontlátásig! 
Városi Könyvtár Lenti munkatársai” 

 

 

 
 

Baksa Melinda 
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