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Még mindig Beatles! – 
Kovács Zoltán előadása 
2011. december 13-án, kedden 
került sor a könyvtárban 
Kovács Zoltán előadására 
„Még mindig Beatles!- a 
legendás zenekar megidézése” 
címmel. 
Hogy is kezdődött a történet? 
Hogy tudta az 1940-es évek 
elején Liverpoolban megszületett 
négy egyszerű srác zenéjével 
meghódítani a világot? A 
válasz a zenerajongó fotós 

adatokkal, évszámokkal, nevekkel és színes adomákkal átszőtt előadásából derült ki. Az 
est során betekintést nyerhettek a vendégek az együttes életébe és a 60-as évek 
„könnyűzene gyártásának” világába is, részletek bemutatására került sor a „Sárga 
tengeralattjáró” és az „Egy nehéz nap éjszakája” című filmekből. Felcsendültek olyan 
népszerű és kevésbé ismert Beatles dallamok is, mint például a „Love, love me do”, 
„Something”, „Eleanor Rigby”. 
Az előadó régi álma valósult meg, amikor a Because című zeneszám aláfestésével 
elkészítette saját diaporámás összeállítását, melynek téli, havas fákat ábrázoló képei a 
dallammal együtt a tél gyönyörű arcát mutatták meg. A zenekar megidézését azonban 
nem csak a dallamok, filmbejátszások, hanem poszterek, bakelit lemezek, naptár, 
könyvek is segítették, az ezekből álló minikiállítás az év végéig látható a könyvtárban. 
Utolsóként a Long Play 33 1/3 című hazai zenekar „Christmas time brings” című dala 
csendült fel, már most karácsonyra hangolva mindenkit. A 60-as évek házibuli 
hangulatát megidézve zsíros kenyér és tea fogyasztásával, beszélgetéssel zárult a jó 
hangulatú este. 
         Baksa Melinda 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 
Programok 2011. II. félév 
 
82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok 
 

„Csudajó könyvek” címmel rendeztünk kiállítást június 2. és 11. között a 
könyvtár gyermekrészlegében. Gyermekkönyvállományunk olyan gyöngyszemeit 
kínáltuk fel az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek, melyek kortárs gyermek- és 
ifjúsági íróink tollából születtek. A mesék, versek, ifjúsági regények és ismeretterjesztő 
könyvek egy-egy csoportja sorakozott az állványokon. A könyveket egy-egy 
„könyvjelzővel” is elláttuk, amelyen az adott műből vett, általunk érdekesnek, 
meghatónak vagy viccesnek tartott, figyelemfelkeltő idézeteket olvashattak a gyerekek, 
s ha ez alapján megtetszett a könyv, alaposabban is elmélyedhettek a sorok között. 
Egyéni érdeklődők és iskolai csoportok egyaránt felkerestek minket a kiállítás ideje 
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alatt, s kíváncsian vették kézbe a műveket. A gyerekek közül többen is jelezték, hogy a 
kiállított könyvek közül egyiket-másikat biztosan elolvassák majd a nyári szünetben. 
Nem titkolt szándékunkkal csengett ez össze, hiszen kiállításunkat egyfajta szünidei 
könyvajánlónak is szántuk. 

 
„Tavaszi zsongás” címmel a helyi nagycsoportos óvodások számára hirdettünk 

rajzpályázatot még májusban, melynek eredményeként a Lenti Napközi Otthonos 
Óvoda két nagycsoportjából összesen 22 kislány és kisfiú ragadott színes ceruzát, 
zsírkrétát, hogy pályamunkáikkal részt vegyenek a versenyben. A pályázatnak csak a 
témája volt adott, hogy milyen technikával készüljenek el a rajzok, azt a gyerekek 
fantáziájára bíztuk. Az óvónők segítségével sok különleges módon – papír- és 
fonálragasztással, temperafestéssel, tojáshéjragasztással és hímzéssel – készült alkotás 
érkezett, melyekből egy igazán gazdag és színes kiállítást rendezhettünk be. A június 2-
án megtartott eredményhirdetés során 1., 2. és 3. helyezettet hirdettünk ki, s a 3 
„Legjobb ötlet” különdíjunk is gazdára talált. A helyezettek és különdíjasok díjain kívül 
minden pályázó gyermeket megjutalmaztunk egy általunk készített vidám papírsárkány-
figurával, s nagycsoportosok lévén egy könyvtári órarenddel is. Megható volt 
számunkra, hogy nem csak mi jutalmaztunk, hanem a gyerekek is megajándékoztak 
minket egy-egy dallal. 

 
Csondor Kata meseíró visszatérő vendégként tartott egy igazán jó hangulatú, 

játékos kötetbemutatót június 3-án a helyi iskolák elsőseinek. A „Vízimalom meséi” 
című legújabb meséskönyvét ajánlotta a kis nebulók figyelmébe, akik érdeklődéssel és 
aktív részvétellel kapcsolódtak be a koradélutáni programba. Az írónő kedves kis 
szereplőinek, a güzü családnak egy-egy érdekes történetével igyekezett a gyerekek 
figyelmét felkelteni a könyv iránt. Sok szó esett állatokról, a természetről, s a kicsiket 
érdeklő megannyi, a könyvben is szereplő témáról. A kis lurkók nem csak egy szép 
élménnyel gazdagodhattak, hanem néhány apró ajándékot is haza vihettek, hiszen 
Csondor Kata minden résztvevő kisgyereknek kedveskedett egy – a könyv valamely 
illusztrációját utánzó – kifestővel és egy meseszereplőt mintázó ujjbábbal. 

 
„Kedvenc könyvem” címmel hirdettük meg könyvajánló délelőttünket június 4-

én délelőtt, melynek célja az volt, hogy első kézből, saját olvasásélményünk alapján 
ajánlhassunk könyvet egymásnak. Kíváncsian vártuk azokat az érdeklődő olvasóinkat, 
akik vállalkoztak arra, hogy elhozzák nekünk kedvenc könyvüket, s elmondják, hogy 
miért olvasták szívesen, miért ajánlanák másoknak is. Természetesen mi, könyvtárosok 
is készültünk, s most nem csupán szakmai nézőpontból, hanem magánemberként is 
nyilatkoztunk arról, hogy miért is szerettünk meg egy-egy írót vagy művet. Örömmel 
hallgattuk, ahogyan kicsik vagy nagyobbak megnyilatkoztak arról, hogy mi mindennel 
gazdagították őket kedvenc könyvük sorai. Úgy éreztük, hogy valóban személyes 
beszélgetésekre került sor, s talán minden résztvevő közelebb került egy kicsit a „jó 
öreg” nyomtatott irodalom világához. 

 
Játékos vetélkedőre vártunk csapatokat a helyi általános iskolák negyedikesei 

közül június 6-án. Az iskolában megszerzett tudás mellett kíváncsiak voltunk arra is, 
hogyan igazodnak el a könyvtárban, a könyvek között. A feladatok között szerepelt 
anagramma, kakukktojás-keresés, rejtvény Fekete István műveiből. A csapatok kézbe 
vették a raktározási táblázatot is, ezen kívül gyakorlottan töltötték ki az üres 
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katalóguscédulákat a könyvek alapján. Végül a villámkérdéseknél is helyt álltak, 
bebizonyították, hogy nagyon jól ismerik könyvtárunkat, kiismerik magukat a könyvek 
csodálatos világában. 

 
„Valósághű forgatókönyvek?...” – nem véletlen a címben szereplő kérdőjel, 

hiszen visszatérő vendégünk, Stéber Andrea diákújságíró előadása – többek között – 
éppen azt a kérdést boncolgatta, hogy mennyire valóságos a televízióból sokak számára 
jól ismert szappanoperák világa. A helyi általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjaival 
beszélgetett erről előadónk egy interaktív előadás keretében, ahol azt tapasztaltuk, hogy 
közülük sokan kísérik figyelemmel ezeket a sorozatokat. Ismerik a szereplőket, a 
történeteket, de most alkalmuk volt a kulisszák mögé is bepillantani, vagyis 
elgondolkozni egy kicsit az egyes epizódokban látottakon és hallottakon. A 
kiskamaszok érdeklődőek voltak és sok őszinte vélemény is elhangzott. Stéber Andrea 
azzal az útmutatóval fejezte be érdekes és tanulságos előadását, hogy a szappanoperák 
széles skálája is olyan, mint a csokoládé: sokféle van belőle, de igazán csak mértékkel 
fogyasztva jó és egészséges. 

 
Az elmúlt nyár tapasztalata alapján idén is „Nyári napközis foglalkozásokat” 

hirdettünk, amit nagy örömmel fogadtak a város általános iskolás nebulói. A nyári 
szünidő kezdetétől minden hét közepén vártuk az érdeklődő alsó és felső tagozatos 
gyerekeket, hogy együtt töltsünk el egy-egy hasznos és kellemes délutánt. A kínálatban 
egyaránt szerepeltek játékos műveltségi vetélkedők, mesefoglalkozások, szabadtéri és 
benti „retró” játékok, mesefilm-vetítés és játékos tanulás a neten. A legnagyobb sikert 
azonban kézműves foglalkozásaink aratták, melyek során a gyerekek papírból 
készíthettek csodaszép ékszereket, illetve harmonikaállatkákat. A résztvevők közül 
többen kifejezték azt az óhajukat, hogy a jövő nyáron is szeretnének ehhez hasonló 
élmények részesei lenni. 

 
„Változnak az évszakok” címmel egy egész évet átfogó levelezős játékot 

hirdettünk meg felső tagozatos tanulók számára. A 2010 őszén induló négyfordulós 
játékunk célja az volt, hogy könyvtárunk állományának segítségével játékos formában 
hívjuk fel a gyerekek figyelmét a négy évszak szépségeire, gazdagságára, egyediségére. 
Az egyes fordulók során változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták a gyerekek, 
hogy az ősz, tél, tavasz és nyár témáját tekintve alaposan elmélyedtek az irodalom, a 
tudomány, a képzőművészet és a zene világában. A feladatokhoz felhasznált könyvek és 
az ajánlott irodalom megismerése mellett arra is szükségük volt a kistiniknek, hogy a 
körülöttünk lévő természetben és az interneten is kutassanak egy-egy válasz után. 
Örömünkre szolgált, hogy sok vállalkozó kedvű gyerek tartott ki a hónapokon át zajló 
versenyzésben, aminek eredményeként megszületett a várva-várt végeredmény. Minden 
játékos emléklappal és apróbb ajándékkal gazdagodott, a legeredményesebb öt 
versenyző pedig oklevelet kapott és értékes könyvjutalomban részesült.  
A „Változnak az évszakok” című könyvtári levelezős játék helyezettjei és 
jutalmazottjai: 
1. helyezett: Sebestyén Krisztián (Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda, 
Lovászi) 
2. helyezett: Mikó Fruzsina (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
3. helyezett: Mánfai Marcell (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
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Magyar Népmese Napja 2011 
 

A magyar mesekincs színe-java Benedek Elek tollából – kiállítás 
Benedek Elek műveiből rendezett kiállítással várta az érdeklődőket két héten át 
könyvtárunk gyermekrészlege. A magyar gyermekirodalom egyik megteremtője, nagy 
székely mesemondónk gazdag mesekincset hagyott ránk, fontos, hogy kicsik és 
nagyobbak egyaránt megismerhessék munkásságát, szebbnél-szebb tartalmas meséit. A 
kiállítás keretében a könyvválogatás mellett az író életéről, gyermekirodalmi 
munkásságáról is tájékozódhattak azok, akik betértek hozzánk. 

„Hupota – a társasjáték” 
Csondor Kata meseíró visszatérő vendége a könyvtárnak. Szeptember 26-27-én egy 
újdonsággal lepte meg a helyi nagycsoportos óvodásokat, ők az elmúlt évben megjelent 
„Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című könyvéhez készített „élő” 
társasjátékot próbálhatták ki. A kis csapatok lelkesen vették birtokba a játékteret, hogy 
ügyes válaszaik után a bábuikkal – egy-egy kistraktort ábrázoló párnácskával – az óriási 
társasjáték mezőin lépegetve eljuthassanak a célig. A helyes válaszok jutalma egy-egy 
„hupotallér” volt, a győztes csapatok pedig színes matricákkal is gazdagodtak. Élvezetes 
közös játék részesei voltak gyerekek és felnőttek egyaránt, ahol egy kisgyermek sem 
maradt élmények és jutalmak nélkül. 

„Hencidától-Boncidáig – avagy nézzünk magyar népmeséket!” 
A magyar népmesék színe-java került terítékre szeptember 26-27-én délután második 
osztályos kisdiákok örömére. „A só”, A csillagszemű juhász”, „A csókaleányok” és sok 
más ismert vagy kevésbé ismert népmese elevenedett meg a képernyőn. A 
mesedélutánért meg is kellett dolgozniuk a gyerekeknek, hiszen olyan játékos 
rejtvényfeladatok megoldásával kellett kitalálniuk a soron következő mesék címét, mint 
puzzle képkirakó, kakukktojás-keresés, képrejtvény, keresztrejtvény vagy titkosírás 
megfejtése. A mesefilmek megtekintése mellett a „Magyar népmesék” sorozat egy-egy 
mesekönyvét is fellapozhatták a kíváncsi gyerekek. 

Elek nagyapó állatmeséi – játékos délelőtt Benedek Elek meséivel” 
Játékos mesedélelőttre érkeztek a helyi nagycsoportos óvodások, akik Benedek Elek, 
azaz „Elek nagyapó” állatmeséiből hallgathattak meg egy-egy történetet. A kicsik nagy 
érdeklődéssel hallgatták többek között „A mezei egér”, „Mackó úr meg Ordas koma”, 
„Kacor király” vagy „A nyulacska harangocskája” című gyöngyszemeket. A játék sem 
maradt el, hiszen a mesékhez kapcsolódóan olyan ötletes feladatok vártak az ovisokra, 
mint találós kérdések, activity játék, puzzle képkirakó vagy képkereső. A mesék iránti 
érdeklődésüket és figyelmüket bizonyította az is, hogy a mesedélelőtt során gyerekek, 
óvó nénik és könyvtárosok sokáig beszélgettek a történetekről, szereplőkről, 
tanulságokról. Természetesen nem távoztak üres kézzel a gyerekek, hiszen a kellemes 
délelőtt emlékére az állatmesék mellett egy-egy zsákbamacskát is kaptak ajándékba. 

„Benedek Elek nyomában” – irodalmi vetélkedő 
„Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép 
csendesen mesemondóvá nő a gyermek?” Benedek Elek e szavaival indult az a 
vetélkedő, melyet a helyi általános iskolák negyedik osztályos nebulóinak szerveztek a 
gyermekkönyvtárosok szeptember 30-án. A résztvevő gyerekek egy játékos 
„labirintuson” keresztül juthattak be a jelképes könyvtárba, ahol további izgalmas és 
érdekes feladványok várták őket a nagy mesemondó életéről, munkásságáról. Olyan 
feladványok megoldásával bizonyíthatták felkészültségüket, mint szókereső, lottó, 
anagramma, székely rovásírás és rovásszámok megfejtése. A feladatokkal mindenki jól 

 83



HHÍÍRREEKK  

boldogult, könnyen vették az akadályokat, s a vetélkedő végére még nagy 
mesemondónk nyomdokaiba is léphettek a versenyzők, hiszen utolsó feladatként egy 
rövid állatmesét kellett írniuk a csapatoknak. A program végére bizonyossá vált, hogy a 
negyedikesek felkészülten, alapos ismeretekkel felvértezve érkeztek a könyvtárba, így a 
jutalom sem maradt el, hiszen a kellemes és tartalmas délután mellett ajándékokkal is 
gazdagodtak a csapatok tagjai. 
 
Az ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ZALA MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN – ÉLETHOSSZIG 
TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-
3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító számú projekt keretében lezajlott programok: 

 
Meghívásunkra felső tagozatosok érkeztek október 3-án a könyvtárba "A mese 

valósága" című interaktív foglalkozásra. Pápes Éva foglalkozásvezető egy rövid 
mesével várta a diákokat. „A bolond szerencséje” című mese elhangzása után a 
„hazugság” fogalmáról, megjelenési formáiról, a mesében és a valóságban betöltött 
szerepéről beszélgettek, amihez saját „hazugságmesék”-et kellett kitalálniuk és 
elmondaniuk. "A hazugságmesék azért érdekesek e korosztály számára, mert ezekben a 
mesékben a túlzás mint eszköz kap kitüntetett szerepet. A felnagyított részletek, a 
groteszk határait súroló jelenetek, a különleges szituációk mintegy görbe tükröt 
tartanak a serdülők elé, akik ha érthető önvédelemből nem azonosulnak is a hősökkel, a 
felszabadító erejű nevetésen keresztül egy kicsit önmagukra (vagy legalább a 
padtársukra) is rálátnak" - mondta az előadó a foglalkozás végén témaválasztásáról. 

 
Devecsery László: Mesék a mellényzsebemből 

2011. október 18-án délután Devecsery László író, költő volt könyvtárunk vendége. A 
„Mesék a mellényzsebemből” című vidám hangulatú, interaktív előadásra a helyi 
általános iskolák 1. és 2. osztályos kisdiákjait vártuk. Kezdésként egy rövid 
bemutatkozó köszöntőt tanultak meg a résztvevők, majd a verseké lett a főszerep. A 
sok-sok vers mellett jutott idő a játékra is, hiszen vonatozással egybekötött ritmusjáték, 
piaci alkudozás és szerepjátszás is színesítette a délutánt. Az előadás végén a költő és a 
kicsik a már ismert köszöntővel vettek egymástól búcsút. 

Varázskendő interaktív 
foglalkozás 
Október 20-án igazán 
varázslatos délelőttben volt 
részük a helyi Napközi 
Otthonos Óvodába járó 
gyerekeknek. A szombathelyi 
Weöres Sándor Színház két 
ifjú művészével - Unger 
Tündével és Szabó Róbert 
Endrével - a "Varázskendő" 
című interaktív foglalkozáson 
rengeteg kalandot élhettek 
át az óvodások. Ki-
mentettek a szakadékból és 
meggyógyítottak egy törött 

szárnyú sárgarigót a varázskendő segítségével, melyet együtt szőttek, festettek. 
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Építettek űrhajót, amivel elrepültek az Egérbolygóra, ott megleshették a bolygó lakóit. 
Segítettek élelmet gyűjteni az egereknek és megtanulták, hogy ezektől a kis állatoktól 
nem kell félni. Hamar elröppent a dalos-mókás délelőtt, de a szép élmények 
mindenkinek megmaradnak. 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 2011 
 

"Meseország álommeséi"- meseóra Nagy M. Katalinnal 
November 14-én délután Nagy M. Katalin írónő volt könyvtárunk vendége, aki 
„Meseország álommeséi” című könyve kedves történetei közé repítette el első osztályos 
közönségét. A gyerekek kíváncsian fogadták az írónőt, s figyelemmel hallgatták meséit, 
például „A bolondos macska”, „A pöttyös labdácska” vagy „A királylány és a sárkány” 
történetét. A mesék mellett jutott idő egy kis varázslatra is, hiszen az írónő 
varázsdobozkájából olyan anyagokat varázsolt elő, melyek segítségével karácsonyi 
díszeket is készíthettek a kis nebulók. A meseóra végére nemcsak egy szép angyalkával, 
hanem egy élményekben gazdag délutánnal is gazdagodott minden résztvevő. 
 

Kisfürkészek tájolója-kézműves foglalkozás 
Kisfürkészek tájolója… Vajon mi lehet ez? – morfondírozhattak azok a harmadikosok, 
akik kézműves foglalkozásunkra készültek könyvtárunkba két délután is. A válasz nem 
sokat váratott magára, hiszen hamarosan megtudhatták, hogy nem mást, mint egy 
fonalgrafikával díszített könyvjelzőt takar e név. Hiszen egy könyvjelző mindig remek 
eszköz arra, hogy a „kis fürkészek”-nek segítséget nyújtson, ha egy-egy ismeretterjesztő 
vagy más típusú könyvben böngésznek. Örömteli meglepetés volt számunkra, hogy nem 
csak a lányok, de a fiúk is lelkesen öltögették az előlyukasztott mintákat, s díszítették a 
könyvjelzőt a cikk-cakk ollók segítségével. Nagyon szép hópihe és csillag mintájú 
könyvjelzők születtek, s több gyerek is elmondta, hogy ők bizony otthon is készítenek 
majd ehhez hasonló fonalgrafikát. 

Könyvtári "Ki mit tud?" 
November 23-án a helyi általános iskolák negyedikeseinek csapatai mérték össze 
tudásukat a Könyvtári „Ki mit tud?” elnevezésű szerencsekerék vetélkedőnkön, ahol 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevő gyerekek mennyire ismerik a könyvtárat, 
tisztában vannak-e a könyvtárhasználat szabályaival, ismerik-e a könyvtár nyújtotta 
lehetőségeket. Kérdéseinket is ennek szellemében állítottuk össze, s örömmel 
tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon is otthonosan mozognak a könyvtár falain belül, s 
nem volt olyan kérdésünk, melyet ne tudtak volna megválaszolni a csapatok. 
Képrejtvény, könyvtári „Mi micsoda?”, könyvtári „Ki kicsoda?”, és még számos más 
feladat is szerepelt a játékban, s a helyes válaszokon túl a szerencsés kerékpörgetés is 
fontos szerepet kapott, hiszen a jó válaszokért minden esetben a kipörgetett pontokat 
kaphatták meg a csapatok. Természetesen a jutalom sem maradt el, hiszen 
felkészültségüknek köszönhetően igazán szépen szerepeltek a csapatok. 

Csondor Kata: Hupota-a társasjáték 
Csondor Kata, helyi meseíró már sokadjára látogatott el könyvtárunkba, hogy elbűvölje 
a kicsiket. Ez alkalommal másodikos kisdiákokkal ismertette meg élő társasjátékát, 
melyet első könyve, a „Hupota hihetetlen kalandjai erdőn-mezőn” című mese alapján 
álmodott meg a gyerekek nem kis örömére. A lelkesedés most sem maradt el, hiszen 
egy önfeledt játék részesei lehettünk, ahol nem csak a mesekönyv szereplői, történetei 
elevenedtek meg, hanem hangsúlyos szerepet kaptak a környezet, a környezetvédelem 
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kérdései is. A közös játék után szerepjátékra is sor került, ahol a bátor jelentkezők 
bábokkal játszhattak el egy-egy részletet Hupota kalandjai közül. A társasjáték 
élményén kívül sok-sok matricával gazdagodva térhettek haza a csapatok. 

Gaál Zsuzsa: „Vacka mesék – barangolások Hókupackavackán” 
December 8-án Gaál Zsuzsa meseíró tartott interaktív könyvbemutatót a helyi általános 
iskolák 2-4. osztályos diákjainak. A gyerekek nagy örömmel fogadták az írónőt, aki 
Vacka-kóstoló című könyvével lepte meg a kicsiket. Az előadás során kiderült, hol is 
van Hókupackavacka, a Rénkedves Vendéglő, a gyerekek megismerkedhettek e 
képzeletbeli település lakóival. Több jelenetet is eljátszhattak a meséből egy-egy 
szerepjáték keretében, ahol többek között megeleveníthették Kispupák Zsömlét, Paróka 
őrnagyot, Zűrös Pertlit, Sztrapacskamacska Hercegnőt, Kismedve Borcsát. 
A nap végén többen is kíváncsiak voltak az írónő könyvére, és azt is elmondták, hogy 
visszavárják Zsuzsa nénit. 

Karácsonyi Játszóház  
Hagyományunkhoz híven idén is Karácsonyi Játszóházba vártunk minden érdeklődő 
családot. A december 17-én megrendezett kézművesházunkba karácsonyi muzsika 
csalogatta be vendégeinket, kiknek érkezésükkor egy-egy szem szaloncukorral is 
kedveskedtünk. Három kézművesasztalhoz vártuk a kíváncsi, alkotni vágyó látogatókat, 
akik kedvük szerint karácsonyi lámpást, karácsonyi pop-up képeslapot és 
karácsonyfadíszt vagy dekorációt is készíthettek. A legkisebbeket karácsonyi színezők 
is várták, a nagyobbacskák pedig ugyancsak karácsonyi témájú fejtörőket oldhattak meg 
egy-egy kézműves technika kipróbálása között. Az ügyes kezű gyerekek és felnőttek 
igazán szép darabokat varázsoltak az előkészített eszközökből, s ezeket örömmel vitték 
magukkal haza, hogy otthonuk további karácsonyi díszei legyenek.    

 
Burindáné Tyukodi Enikő – Czigány Judit 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2011. év második felében a szolgáltatóhelyek működési feltételeinek további 
javítása érdekében fejlesztésekre került sor. 

Hernyéken többek között a könyvtárat is magába foglaló többfunkciós 
önkormányzati épület külső vakolatának felújítását, színezését és a nyílászárók festését 
végezték el. A munkálatok anyagi fedezetét önerőből biztosították. 

Augusztusban kezdték el Nován a község utóbbi tíz évének legnagyobb 
beruházását. Pályázati támogatással a művelődési ház 50 millió forintos bővítése és 
felújítása kezdődött el. A kialakításra kerülő közösségi szolgáltató térben könyvtári 
szolgáltatás bevezetését is tervezik. 

Kerkateskánd Önkormányzata az ÚMVP III. tengelyében kiírt Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér kialakítására pályázott. A pályázat kedvező elbírálással nyert, így 
2010. októberében elkezdődött a Közösségi Ház felújítása, amelyben helyett kapott a 
mozgókönyvtári szolgáltatás is. A pályázatnak köszönhetően 6 új számítógéppel tudnak 
internetes hozzáférést biztosítani a látogatóknak. 

Kerkateskándon és más településeken is változatos programokat kínáltak a 
könyvtárosok a lakosságnak. 
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