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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
 
A Magyar Népmese Napja 
 
Népmesevilág Csondor Katával 
A Magyar Népmese Napja alkalmából Lengyelné Csondor Kata szécsiszigeti írónő 
látogatott el könyvtárunkba.  A lenti óvodások vándorlegények és vándorleányok 
szerepébe bújva hozták vállukon a mesebatyukat, amelyek rengeteg kincset - mesét, 
feladatot, fejtörőt, mondókát rejtettek. A közösen eltöltött délelőttön jól érezte magát 
gyermek és felnőtt egyaránt. 
 

 
 
 
Kalandozás a magyar népmesék birodalmában 
A könyvtárunkba érkező kisiskolásokat „hét próba” elé állítottuk, hiszen a Magyar 
Népmese Napja alkalmából érkeztek hozzánk. A népmesénkbe csöppenő leányoknak és 
legényeknek minden furfangjukra és ügyességükre szükségük volt, hogy kiállják 
próbáinkat. A foglalkozás során keresztrejtvény, lencseválogatás, mesefelismerés és 
lottó is szerepelt a feladatok között. Természetesen a csapatok jutalma sem maradt el, 
hiszen mindenki könnyedén vette az akadályokat. Ezúton is gratulálunk minden ügyes 
kis lurkónak. 
 
 
„Hajlik a meggyfa” 
 
Gönczi Ferenc néprajzkutatóra emlékeztünk a szeptember 26-án megrendezett esten. 
Zala vármegye szülöttéről Balás Endre -a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium és 
Szakközépiskola nyugalmazott pedagógusa- tartott előadást. 2013-ban nincs kerek 
évforduló, mely Gönczi Ferenc életéhez, munkásságához köthető lenne, - de ahogy 
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előadónk is kiemelte -, munkássága, szellemi hagyatéka minden évben alkalmat adhat a 
megemlékezésre. A fotókkal színesített előadáson hallhattunk a gyermekévekről, 
tanulmányokról, a tanítói pályán eltöltött évekről.  
Az előadásban kiemelt szerepet kapott a néprajzkutatói hivatás bemutatása,a 
gyűjtőmunka eredményeként megjelent kötetek, különösen a "Göcsej s kapcsolatosan a 
Hetés vidékének és népének összevontabb bemutatása" című könyv ismertetése. 
 

 
 
Országos Könyvtári Napok  
 
Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Zalalövő bemutatkozó estje 
A kiállítással egybekötött estet Pácsonyi Imre, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója 
nyitotta meg. Köszöntőjéből nem csak az egyesület tevékenységét ismerhették meg a 
jelenlévők, de a kiállító művészekről - Szabó László festőművész, Gyarmati Szilárd 
fotós, Kovács Erika fazekas, népi iparművész és Gácsi Zoé szobrász - is sok mindent 
megtudhattak. Dal és muzsika követte a köszöntő szavakat, Fölnagy Csaba énekmondó 
tolmácsolásában csendültek fel népdalok és különböző feldolgozások. Boronyák 
Adrienn az est "meglepetés-vendége" kísérte hegedűn a produkciót. A program végén 
mindenki pogácsa és frissítő mellett beszélgethetett a művészekkel és elsőként 
csodálhatta meg a kiállított festményeket, fotókat, kerámiákat és szobrokat. 
 
„A barátom és én” – rajzkiállítás 
Ügyes kezű nagycsoportosok fantáziadús munkái díszítik gyermekkönyvtárunk falait, 
hiszen az Októberi Könyvtári Napok alkalmából rajzpályázatot hirdettünk. Aki betér 
hozzánk, megláthatja, hogy mit gondolnak az ovisok a barátságról. A kicsik többféle 
technikát alkalmaztak rajzaik készítésekor, amik így még színesebbre sikeredtek. A 
kiállítás október 7-13. között volt látható a gyermekrészlegben.  
 
„Ügyes kezek”- kézműves foglalkozás 

70 
 



HÍREK 

Mint minden évben, most is sok ügyes kezű nagycsoportos rajzolt pályázatunkra, 
melynek ezúttal a „A barátom és én” címet adtuk.  
A foglalkozás elején egy eszkimó népmesét hallhattak a kicsik, melynek a címe: 
Hogyan festette be egymást a holló meg a bagoly. Miután vége lett a mesének, 
belekezdtünk az egyik szereplő elkészítésébe.  
Ez pedig nem volt más, mint a bagoly. A kis madarunkat wc papír gurigából készítettük, 
majd színes kartonból kerültek rá a tollai, csőre, szárnya és a lábai is.  
Az ovisok nagyon ügyesen bántak mind az ollóval, mind a ragasztóval, így színpompás, 
gyönyörű baglyocskák születtek. Végül pedig közösen megcsodálhattuk a gyerekek 
rajzait, akiket arra biztattunk, hogy jövőre is rajzoljanak nekünk ilyen szépeket. 

 

 
 
"Meseszövés - szavakban"  
Kovács Zoltán a lenti Móricz Zsigmond EGYMI tanára a fejlesztő pedagógusi pályán 
töltött évek során sikerrel alkalmazta a szövést, sok fiatallal kedveltette meg ezt a 
hagyományos kézműves tevékenységet. Az előadás során hallhattunk arról, hogyan 
találkozott a szövéssel, milyen eredményeket ért el a technika segítségével. 
Természetesen nem maradhatott ki az előadásból a hetési szőttes sem, vendégünk is 
beszélt a Virágh házaspárról és gyűjtőmunkájukról, melynek segítségével megőrződtek 
a hagyományos hetési minták. Az est vendége volt Hácskó Imréné népi iparművész, aki 
ma is készíti a hagyományos hetési szőtteseket. 
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A magyar nép táncai 
Október 11-én este zenés-táncos előadásra vártunk mindenkit, aki szereti a néptáncot és 

szívesen hallgatja a magyar 
népzene dallamait. Kiss Norbert 
és a Kerka Táncegyüttes táncosai 
már második alkalommal 
szerepeltek könyvtárunk Októberi 
Könyvtári Napok rendezvényso-
rozatában. Kiss Norbert 
művészeti vezető az emberi élet-
ciklusokhoz és a jeles napok, 
időszakok eseményeihez kötő-
dően mutatta be a magyar nép 
táncait. Mesélt a táncos 
alkalmakról, a hagyományokról, 
előadásából megtudhattuk pél-
dául, hogy mi is az a "taposóbál". 

Az új ismeretek mellett magyarlapádi, tyukodi, palatkai, sárpataki, válaszúti táncokat és 
botolót is láthattak, akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek a könyvtárba. 
 
 
 
Könyves Vasárnap 
Az Októberi Könyvtári Napok zárónapján a Napvirág Bábcsoport volt könyvtárunk 
vendége. Mind a gyerekek, mind a felnőttek élvezettel hallgatták a bábelőadást. Az 
előadás után pedig mindenki kedvére válogathatott könyveink közül.  
 Aki pedig a neten szeretett volna szörfözni, annak ma is megvolt rá a lehetősége. 
Reméljük, hogy jövőre is jól zárul ez a rendezvénysorozat. 
 
Kelemen László és W. Barna Erika előadása 
 
2013. október 25-én este hat órakor két egymáshoz kapcsolódó előadással vártuk  az 
érdeklődőket könyvtárunk olvasótermébe. Elsőként Kelemen László  asztrozófus, 
életvezetési tanácsadó „Csillagok és életpályák” című előadása hangzott el. 
Megismerkedhettünk az asztrológia tudományának alapfogalmaival, majd gyakorlati 
példaként Utassy József költő életpályáját követhettük  horoszkópja segítségével. Ezt 
követően W. Barna Erika grafológus szakértő, pályaválasztási tanácsadó „Szellemi 
elődeink kézírásai, grafológiai személyiségvizsgálatok” című előadása következett. A 
hallgatóság érdeklődését rögtön egy játékos feladat keltette fel. Az előadás gerincét 
József Attila életének grafológiai szempontú  elemzése alkotta. A témában „Beszél az 
írás” címmel könyvet is jelentetett meg az ismert grafológus. Az előadás második 
részében ismét Utassy Józsefről hallhattunk, most kézírásával kapcsolatban. 
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Zalai Gyermekkönyvhetek  
 
„Könyvcsemegék”- könyvajánló kiállítás újdonságainkból  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából könyvújdonságokkal vártuk a hozzánk betérő 
kicsiket és nagyokat. Minden gyerkőc találhatott kedvére valót, hiszen ismeretterjesztő 
könyvek, regények, versek és mesék is kerültek a polcra. Az olvasnivágyó lurkók 
megismerhették többek között „Csoda és Kósza” történeteit, beleleshettek a „Boszi 
webnaplókba” és sok érdekes dolgot megtudhattak a „Közlekedj okosan” vagy éppen a 
„Magyar zeneszerzők és muzsikusok” című könyvekből. Reméljük, mindenkinek 
elnyerte tetszését a kiállításunk. 
 
Zenés mesedélelőtt  
Az alsós kisdiákok legnagyobb örömére Baley Endre író és Orgona László 
előadóművész volt könyvtárunk vendége. A „Naff, az álommanó meséi” és a „Sirály a 
tengerparton” szerzőjét már ismerhetik a gyerekek, mert már járt könyvtárunkban. A 
mai alkalommal a verseké volt a főszerep. A gyerekek örömmel hallgatták a 
megzenésített műveket. Az előadás végén pedig részleteket hallhattak Baley Endre új 
könyvéből. 
 
„Egyesült Konyhai Zeneművek”- zenés színjáték     
Óvodásokat vártunk Gaál Zsuzsa író és a Zabszalma Zenekar közös előadására. A 
gyerekek csodálattal és érdeklődéssel kísérték végig az egész színjátékot. A történet 
szerint a Rénkedves Vendéglőben meglepetés buli készül, amit még egy nyomozás is 
bonyolít.  A színjáték végére persze minden jól sül el. Reméljük, hogy nemcsak nekünk, 
hanem mindenkinek elnyerte a tetszését a zenés-mesés történet. 
 

„Jöjj el, kedves Télapó!”-Mikulásváró bábelőadás  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából a helyi Napvirág Bábcsoport mikulásváró 
bábelőadással kedveskedett kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek nagyon élvezték 
mindkét színdarabot, hiszen sokan várták már a télapót. A bábozás végén még közös 
éneklésre is sor került. Reméljük mindenki élményekkel gazdagon hagyta el a 
könyvtárunkat. 
 
Dr. Gürtler Katalin és Fürj György előadása 
Advent a karácsonyt megelőző négyhetes időszak, mely az örömteli várakozás, a 
készülődés időszaka. A 2013. december 3-án este megrendezésre került programunk 
előadói is ehhez kapcsolódóan állították össze előadásuk anyagát. Dr. Gürtler Katalin 
régész „Jézus születésének történeti, régészeti nyomai” című előadásában a korabeli 
Júda, Betlehem gazdasági, politikai életét, uralkodói, vallási osztályát mutatta be. 
Mesélt a hatalmi harcokról és a mindennapi emberek életéről is . Az ismeretanyagot 
érdekes képek színesítették, többek között a 2012-ben feltárt Jézus korabeli lakóházról 
készült felvétel. 
Az est második részében Fürj György teológus tartott előadást „A betlehemi Jézus 
születése” címmel. Az előadó a Bibliából idézett részleteken keresztül idézte fel a 
betlehemi gyermek történetét, mutatta be a fiatal Mária és férje, József 
megpróbáltatásokkal teli életét. Ezeken a nehézségeken a mély hit segítette át őket is, 
kortársaikat és segítheti át a ma emberét is. 
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Karácsonyi Kézműves Ház 
Ebben az évben is sok szeretettel vártuk könyvtárunkba az alkotni vágyókat, hiszen több 
karácsonyi díszt is készítettünk a jeles ünnep alkalmából. Az egyik kézműves asztalnál 
filcfenyőt, míg a másiknál háromdimenziós csillagot alkothattak az ügyes kezű 
gyerekek. Ibolya néni a hobbyboltból karácsonyi gömbdísszel lepte meg a gyerkőcöket 
és szüleiket. Természetesen a legkisebbekről sem feledkeztünk meg, akik örömmel 
vetették bele maguk a színezők rengetegébe. Mindenki kitett magáért, hiszen nagyon 
színpompás és egyedi darabok sikeredtek az alapanyagokból, amik majd a karácsonyfák 
vagy az otthonok díszei lehetnek. 
 

Bagladi Mónika, Baksa Melinda, Czigány Judit, Horváth Ágnes, Szép Zita 
 
 

 
 

RENDEZVÉNYEK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 
2013. II. FÉLÉV 

 
Népmese napja 

2013 
Megemlékezés és kiállítás megnyitó 

 
Szeptember 30-án a zalakarosi könyvtár is megkülönböztetett figyelmet fordított mind a 
magyar, mind más népek meséi felé. Rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak és 
általános iskolásoknak, melynek eredményhirdetését és a kiállítás megnyitóját tartottuk 
ezen a napon. Az óvodások közül 14-en küldtek meseillusztrációt, s mindnyájan 
díjazottak lettek. Az iskolából 77 tanuló nevezett, s 80 pályamunkát küldtek be. A 
legszebb rajzokat beküldő gyerekek oklevelet és tárgyjutalmat, színes ceruzákat, noteszt 
vagy mappát kaptak. Mindenki, aki pályázott, emléklapot vehetett át. A tanórák közti 
szünetekben, az aulában létrehozott „mesesarokban” lehetett népmese rajzfilmeket 
nézni. 

Ujjbábok készítése 
 

A népmese napjához kapcsolódva egész hetes ujjbábkészítést hirdettünk a könyvtárba.  
A gyerekek a délutáni szabadidejükben jöhettek el, s készíthették el a kedvenc 
meseszereplőjüket színes kartonból. A sok minta közül alig tudtak választani, hiszen 
többen legszívesebben mindet elkészítették volna. Erre azonban az idő rövidsége miatt 
nem kerülhetett sor. Az ügyes kis kezek közül gyorsan kerültek ki a bábok, s már a kis 
ujjak alig várták, hogy „életre keltsék” azokat.  Többen nevet is adtak az új játékuknak. 
A farkas, a kismalac, a királylány volt a legkedveltebb, legtöbbek által elkészített figura. 
De készült még pár Piroska, róka, nagymama, sárkány, nyuszi, boszorkány és néhány 
öreg király is. Összesen 39-en nyírtak, vágtak, ragasztottak.  A nagy népszerűségnek 
köszönhetően úgy döntöttünk, hogy aki szeretne még bábokat készíteni, az október 13-
ai  Könyves Vasárnap nyitva tartás idejében,  14.00-16.00 óráig eljöhet újra a 
könyvtárba , s tovább bővítheti a bábjainak számát. 
 

74 
 


