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meséről, s ismertette meg a gyerekekkel a szereplőket, vagyis a Güzü család tagjait, 
amit nem csak figyelemmel hallgattak a gyerekek, de be is kapcsolódtak a 
beszélgetésbe, hiszen néhányan ismerték már a történetet. Ezt követte a várva várt játék, 
ahol a szőnyegen kanyargó folyón átívelő hidakon kellett a rajttól a célig, azaz a 
vízimalomig és a Güzü család otthonáig eljutni a csapatoknak. A játék egyik 
érdekessége az volt, hogy a meseszereplő bábukkal lépkedő csapatok nem dobókockát 
dobtak, hanem halacskákat horgásztak ki, s a rajtuk szereplő számok alapján ugrálhattak 
egyik hídról a másikra, a célig. A mesén alapuló kérdésekre adott okos válaszaikért 
pedig pontok helyett vízcseppeket kaptak, melyeket a játék végén ajándékmatricákra 
válthattak be. Igazán izgalmas és örömteli játékkal jutottak célba a csapatok, s a jó 
hangulatot a Napsugár együttes által készített Vízimalom meséi című dal is színesítette, 
mely az írónő mesekönyve alapján született. 

„Irány a Kincses-sziget!” – játékos vetélkedő 
Ugyancsak a 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok alkalmából 

játékos vetélkedő keretében indultak útnak a helyi 2. évfolyamosok a „könyvtár 
hajóján” a Kincses-szigetre. Minden egyes kikötőben feladványok vártak a gyerekekre, 
akik örömmel vettek részt a képzeletbeli utazáson és könnyedén jutottak túl minden 
akadályon. Az első állomásnál a hajó legénységének kellett segíteniük, mivel a 
matrózok hibásan kapták meg feladataik listáját. A második kikötőhöz érve igazi 
ínyencség várt a megfáradt gyerkőcökre, hiszen a rejtvényben megbúvó gyümölcsfagyit 
majszolhatták el. A harmadik és negyedik kikötőben a gyerekek megfigyelőképességére 
volt szükség, hiszen kakukktojást kellet keresniük, illetve két kép különbségeit 
felfedezniük. Az utolsó fordulóban is nagyon jól teljesítettek, hiszen furfanggal győzték 
le a rájuk támadó kalózokat. A foglalkozás alatt pedig Fábián Éva: Kincses sziget című 
CD-jéről hallhattak odaillő részleteket a vetélkedő diákok. A kis utazók végül 
megszerezték a Kincses-sziget kincsét, hiszen minden csapat jutalma egy 
ajándékcsomag volt. 

„Maradj talpon!” – könyvtári vetélkedő 
„Maradj talpon!” – vetélkedőre vártuk városunk 3. évfolyamos csapatait. A 

televízióból ismert játék könyvtári változatában nagyon jól helytálltak a diákok. A 
kvízjátékon a könyvtárhasználati kérdések mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
mennyire ismerik könyvtárunk szokásait, sajátosságait. A vetélkedő során a kék, zöld, 
sárga és piros csapatok küzdöttek meg, a helyes válaszokkal őrizhették meg „pénzüket”. 
A nehezebb kérdéseknél pedig lehetőség volt passzolásra és betűkérésre is. A vidám 
hangulatú versenyen a kék csapat maradt talpon a legtovább. A gyerekek jó szereplését, 
felkészültségét apróbb ajándékokkal jutalmaztuk. 

 
Burindáné Tyukodi Enikő, Czigány Judit 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

A  csömödéri  községi könyvtár tavaszi programjai a felnőtteket  és gyermekeket 
egyaránt megszólították. Az „ifjabbak” húsvéti ill. anyák napi  kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt összesen négy alkalommal. A felnőtt olvasók Kovács 
Gyula pórszombati erdész előadásán gazdagodhattak hasznos és érdekes 
ismeretanyaggal, mely a göcseji őshonos gyümölcsfajták sokszínűségét és hasznosítási 
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lehetőségeit mutatta  be. Az előadás után spontán kialakult hosszas beszélgetés a 
kölcsönös érdeklődés jegyében zajlott. 

  
A csesztregi könyvtár ebben a tanévben is levelezős játékkal, könyvtárbemutató 

és egyéb foglalkozásokkal várta a gyerekeket. A levelezős játék két részből állt. Móra 

Ferenc: A rab ember fiai című regényét dolgozták fel a vetélkedő első részében. A 
második fordulóban a gyerekek kreativitására és kézügyességére volt szükség, mert a 
feladat a regény egy kedvenc részletének illusztrálása volt. A második osztályosoknak is 
versenyt hirdetett a könyvtáros. 

Minden hónapban részt vettek egy foglalkozáson, ahol megismerkedhettek nekik 
szóló könyvekkel. Kiválaszthatták az olvasási tudásuknak megfelelő és nekik tetsző 
olvasmányt.  

Aki legtöbbet olvasott az év során, jutalomban részesült. 
 
Rédicsen április 17-én tartották az iskola és a könyvtár közös rendezésében Soós 

József: Holt kutak mélyéről című könyvének bemutatóját. Sztárcsevicsné Szabó Judit 
mutatta be a kötetet. Az iskola tanulói verseket olvastak fel. A Kortárs költők verseinek 
elemzése nevű pályázatra íródott, Soós József műveiről készült esszék is elhangzottak a 
találkozón. A kötetbemutató zárásaként kötetlen beszélgetésre és dedikálásra került sor. 
 
 
             Lapath Gabriella 
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