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TAVASZI TALÁLKOZÁSOK  
 
 Mozgalmas volt tavasszal a kistelepülési könyvtárak élete, hiszen márciustól májusig 
bQven akadtak programok. Rakonczay Gábor Söjtörön és Tófejen tartott úti beszámolót. A 
többszörös világrekorder, óceánátszelQ magyar evezQs és kenus elképesztQ élményeirQl beszélt 
az iskolákban, illetve a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, a Zalaegerszegi NQi 
Szalonnal közösen szervezett estén. A jó humorú és közvetlen extrémsportoló kalandos útjai 
mellett a legutóbbi, Déli-sark expedíción szerzett tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. 
A magyar költészet napjához csatlakozott a zalaegerszegi ellátási körzetbe tartozó több 
Könyvtári Információs és Közösségi Hely is. Áprilisban Tóth Péter Lóránt „versvándor” 
rendhagyó irodalomórát tartott három helyszínen is. A Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó 
önálló József Attila-estjét átalakítva mutatta be Bagodban, Egerváron és Teskándon az iskolás 
gyerekeknek, akik nagyon élvezték az interaktív elQadást. Nyulász Péter a BerGer Szimat 
Szolgálat – azaz kilenc magyar kutyafajta – detektív kalandjaival szórakoztatta az iskolás és 
óvodás korosztályt Bakon, Boncodföldén, Gellénházán, Nagylengyelben és Nemesapátiban. 
Vidám játékra adott lehetQséget „A játékot te nyered, ha nagyobb a tenyered” címet viselQ 
interaktív verses foglalkozás is, amit elsQsorban a Miazami, a Miazmég és a Kiazaki cím_ 
kötetei alapján állított össze a szerzQ a kisebbek számára. Az idQsebb gyerekeknek a Helka 
trilógia köteteirQl beszélt, ami nyárra is kiváló olvasmány lehet. Már csak azért is, mert a 
vakáció idején a tóhoz utazva akár családilag is felfedezhetQek a történetekhez kapcsolódó 
helyszínek. Ugyancsak áprilisban Sás Károly, a Csillaghúr együttes tagja, pedagógus, író, 
zeneszerzQ, dalszövegíró is megyénkbe látogatott. A gyerekek nagy örömére verses-zenés 
m_sorát rengeteg textilbáb és fából készült figura színesítette. Az elQadó által használt 
hangszereket az iskolások is megszólaltathatták, az óvodások pedig a bábok segítségével 
kapcsolódtak be, így senki nem maradt ki a mókából. Tavasszal 6 településre sikerült eljutni a 
programmal, és reméljük, hogy hamarosan még többen ismerhetik meg a Csillaghúr együttes 
színvonalas, vidám m_sorát. Író-olvasó találkozót tartott megyénkben Finy Petra, aki 
versesköteteit mutatta be a gyerekeknek, Dániel András pedig a saját maga által illusztrált 
mesekönyveit hozta el a kisebbeknek.  
 

 
 

Rakonczay Gábor Söjtörön, a  könyvtári  
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