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NAPRAFORGÓ CSALÁDBARÁT MŰHELYSAROK

Az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban évek óta megrendezett játszóház elnevezése ez év 
januárjától lett Napraforgó Családbarát Műhelysarok. Minden hónap második szombatján 
kerül megrendezésre. A foglalkozások időtartama 10:00-12:00 óráig tart. A játszóház a 
könyvtár olvasótermében valósul meg, ahol összetolt asztaloknál dolgozunk. A megszólított 
célcsoport felöleli a óvodás kortól egészen a kiskamaszkorig tartó korosztályt. 
A játszóházi programok tervezésénél és megvalósításánál figyelembe vesszük a korosztályok 
sajátosságait és képességeit. Ez év januárjában Játék a kupakokkal, ötletes állatfigurák és 
díszek gyártása volt a központi téma.    

A gyerekek filcből és különböző színű, formájú kupakokból ötletes állatfigurákat (kutya, 
macska, sün, disznó) alkothattak, valamint dísztárgyként egy akváriumot készítettünk el, 
amiben a kupakokból halakat alkottunk.  
A résztvevő gyerekek és szüleik rendszeresen látogatják a játszóházat és szívesen vesznek 
részt ezeken a foglalkozásokon.  Az ötletek kigondolásánál az ő véleményeiket is kikérjük és 
a további foglalkozások tervezésénél figyelembe vesszük azokat. 

Csehné Madarász Renáta 
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"KÖNYVTÁRBÓL JÖTTEM – MESTERSÉGEM…” 
 
Olvasásnépszerűsítő havi programsorozat indult az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban 
2020 januárjától. Terveink szerint 10 alkalommal kerül majd lebonyolításra, a meghívott 
vendégek olvasási szokásaikról mesélnek. Az alkalmakról videófelvétel készül, melyet a 
könyvtár közösségi oldalán élőben osztunk meg. A program moderátora Kocsis Tamás, az 
Apáczai Csere János Tagkönyvtár munkatársa.  
Az első alkalmmal vendégeink könyvtáros kollégáink voltak. Dr. Gyenes Imre a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtárból, Csaplár-Nagy Franciska a Gábriel József Fiókkönyvtárból és Ódor-
Horváth Adrienn a József Attila Városi Tagkönyvtárból. A rendezvényen elsősorban a saját 
kedvenc regényeiket, olvasmányaikat ajánlották a hallgatóságnak. Ódor-Horváth Adrienn 
beszélt az „Adry olvasósarka” elnevezésű olvasásnépszerűsítő Facebook-oldaláról és 
blogjáról, ahol változatos témájú könyveket ajánl az olvasóknak. Csaplár - Nagy Franciska 
kitért a gyerekek olvasási szokásaira, beszélt arról, hogy igenis ez a korosztály is olvas, csak a 
megfelelő könyvet kell nekik ajánlani. Gyenes Imre helyismereti könyvtáros pedig a Deák – 
kert irodalmi portált mutatta be, ahol az irodalmi hírek mellett verseket, prózákat olvashatunk 
a helyi írók-költők tollaiból. Helytörténeti anyagot is találunk az oldalon fotókkal illusztrálva. 

 

A program februárban a zalaegerszegi Balaton László író és Tóth Imre költő-könyvtáros 
részvételével folytatódott. Kérdezgettük őket munkásságukról, terveikről és kedvenc 
olvasmányaikról is. Megtudhattuk, hogy Balaton László kedvenc szerzői közé tartozik Mándy 
Iván és hallhattunk egy rövid novellát is az író előadásában. Tóth Imre beszélt a Deák – kert 
irodalmi portál szerkesztéséről, a második évforduló alkalmából szervezett irodalmi est 
terveiről, melynek a könyvtár rendezvényterme adott otthont. Elárulta magáról, hogy Garaczi 
László köteteit olvassa szívesen. 
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A márciusi program vendégei a tervek szerint pedagógusok lettek volna, de sajnos a 
koronavírus járvány miatt a rendezvény nem került megvalósításra. Amint az egészségügyi 
helyzet engedi, folytatjuk rendezvénysorozatunkat. 

 Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
PROGRAMOK 2020 I. FÉLÉV 

 
Tóth Péter Lóránt versvándor már harmadik alkalommal volt vendégünk a könyvtárban. A 
három előadás apropóját az adta, hogy 2019-ben ünnepeltük Radnóti Miklós születésének 
100. évfordulóját és emlékeztünk meg halálának 75. évfordulójáról. A tragikus körülmények 
között, fiatalon elhunyt költő utolsó hónapjait elevenítette fel versek, naplórészletek 
segítségével az előadó. Február 10-én délelőtt a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája 
diákjai, 11-én délelőtt pedig a Gönczi Ferenc Gimnázium tanulói vettek rész rendhagyó 
irodalom órán Tóth Péter Lóránttal. Este pedig emlékezetes előadás résztvevői lehettek azok, 
akik ellátogattak könyvtárunkba. A „…lélek vagyok, élni szeretnék!” című pódiumest 
visszarepített minket abba a múltba, amit nem szabad elfelejteni. Vendégünk szívvel-lélekkel 
adta elő Radnóti sorait, hitelesen tudósított a történelmi eseményekről. Hallhattunk többek 
között a munkaszolgálatosok körülményeiről, a barakkbeli „létről” és végigkövethettük a 
gyalogmenetet Bortól, Belgrádon, Újvidéken, Cservenkán, Mohácson át egészen Abdáig. 
Beszélt a Bori notesz jelentőségéről, mely az élni akarás, az élet szeretete mellett teszi le a 
voksot. Az előadó már diákként elhatározta, hogy ugyanúgy bejárja ezeket a helyszíneket, 
amerre több mint hét évtizeddel korábban a munkaszolgálatosok –köztük Radnóti Miklós- 
menete vezetett. 700 km-t gyalogosan, 150 km-t vasúton tett meg egy Radnóti arcképével 
díszített zászlóval és vándorbotjával. Belgrádtól Abdáig, amerre vitte útja, minden magyar 
településen megemlékeztek a költőről. Minderről egy dokumentumfilm is készült, melyből 
egy részletet meg is tekinthettünk. A közönség vastapssal köszönte meg a versvándor 
tartalmas előadását. 
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Az erőszakmentes kommunikáció alapjai címmel Garamvölgyi György tartott interaktív 
előadást könyvtárunkban 2020. február 20-án este. A Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola 
intézményvezetője 12 éve foglalkozik ezzel a konfliktuskezelő módszerrel a hazai és 
határainkon túli (erdélyi, ukrajnai) iskolákban. Horváth László polgármester megnyitó 
beszéde után előadónk bevezetőjében a rendszerek hiányára mutatott rá, nincsenek külső 
struktúrák a gyerekek életében. Ezért is fontos a konfliktuskezelés előtt a szabályozás, az, 
hogy közösen határozzuk meg a szabályokat. Ezt követően mutatta be példákon keresztül a 4 
lépéses formanyelvet, melynek során először objektív megfigyelésen, az érzelmeken, a 
szükségleteken át jutunk el a kapcsolódás megtalálásáig, a kérés megfogalmazásáig. 
Zárásként a közönség soraiban felmerült konfliktusokon keresztül figyelhettük meg e módszer 
lényegét, majd útravalóul pár hasznos pszichotrükköt osztott meg velünk vendégünk. 
 

 
Hárs Gábor nyugalmazott nagykövet, tanár volt könyvtárunk vendége 2020. március 10-én. A 
délelőtt folyamán a helyi Gönczi Ferenc Gimnázium tanulói vehettek részt egy rendhagyó 
történelem órán. A találkozó során a II. világháború előzményeiről, a zsidókat érintő 
törvényekről, a vészkorszak történéseiről hallhattak a diákok. Az esti kötetbemutatóval 
egybekötött találkozón az érdeklődők bepillantást nyerhettek egy túlélő naplójába. A 
programot Lapath Gabriella intézményvezető-igazgató helyettes nyitotta meg. Horváth László 
polgármester köszöntő beszédében az előadás tükrében felelevenítette a korabeli helyi 
eseményeket, valamint rámutatott arra, hogy az emlékezés és a segítségnyújtás mindannyiunk 
feladata. Vendégelőadónk személyes tapasztalatait, élményeit osztotta meg a közönséggel. 
Előadásában helyet kaptak családi kincsei - naplórészletek, levelezések, képek - is, melyek 
segítségével bepillantást nyerhettünk a történelmi események zsidó családok életét alapjaiban 
megváltoztató hatásáról. Hallhattunk többek között arról is, hogy mi motiválta a tényregények 
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megírására, valamint szóba került édesanyja naplója, melyet a deportáláskor írt és alapjául 
szolgált az „Egy túlélő naplója 1-3.” címmel megjelent köteteknek. 
„Egy szín: KÉK” címmel március elejétől két hétig, majd a nyitás után augusztus végéig 
láthatták az érdeklődők Kovács Zoltán fotókiállítását, a kék ezernyi árnyalatát megmutató, 
horvát tengerparton készült hangulatos képekkel. 
A könyvtárak bezárása után sokat töprengtünk azon, hogy hogyan tudnánk mégis elérni 
olvasóinkat. A honlapon valamint a közösségi oldalakon megosztott hasznos és érdekes 
tartalmak mellett fontosnak tartottuk azt is, hogy a könyvtárhasználók ne csak online 
olvasnivalóhoz juthassanak. Április elején indítottuk el a könyvek házhoz szállítását. A 
megrendeléseket telefonon vagy emailben lehetett leadni, ezek tartalmaztak konkrét címeket, 
szerzőket, témákat, de lehetett „Valami érdekes, ti úgyis tudjátok, hogy mit szeretek!”. A 
higiéniai előírások betartása mellett készültek a kis könyvcsomagok, amelyeket Lenti 
belterületén gyalogosan vagy két keréken szállítottunk ki a „könyvmoly gazdáiknak”. Vidéki 
olvasóink pedig a könyvtár előtti udvaron vehették át a csomagokat. A kényszerű zárvatartás 
két hónapja alatt 161 lelkes olvasónk jutott 694 db könyvhöz. 
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Közösségépítés on-line? Mi így próbáltuk a Közösségek Hete 2020 programsorozatához 
kapcsolódva: 
„4K- Könyvtár, Kultúra, Közösség, Karantén”- a könyvtár honlapján agyserkentő, érdekes 
kvízek és keresztrejtvények várták az online munkában és az online tanulásban „elfáradt” 
játékos kedvű felnőtteket és gyerekeket 0-111 éves korig. Különböző kérdésekre kellett 
megadni a helyes választ például helytörténet, mese, krimi, irodalom témában. 
„Szívügyünk: Tegyünk együtt jót!”- a közösséghez tartozás erősítése, az odafigyelés 
egymásra, a szeretet, a pozitív gondolkodás a karantén idején különösen fontos, ennek 
megvalósulása volt a Könyvtári Szeretetfa. A látogatóinktól kapott idézetek, üzenetek kaptak 
helyet a könyvtár udvarán lévő fán (amit az eső a hét elején elmosott ), de a könyvtár 
Facebook oldalán azóta is látható. 
„Ne beszélj zöldségeket, termessz!”- nem kell nagy hely ahhoz, hogy megkóstolhassa a saját 
termesztésű paradicsomjait, gyönyörködhessen színes virágaiban, elég egy erkély vagy épp 
egy könyvtárablak is. Kolléganőnk Ibolya segítségével és közreműködésével megmutattuk, 
hogy egy kis találékonyság, kapcsolatok, kreativitás segítségével bárkinek lehet saját kertje. 
A könyvtárban a nyár sem múlt el eseménytelenül: nagy adag kreativitás, némi játékosság, 
jókedv, valamint egy csipetnyi varázslat és már kész is a tökéletes recept arra, hogy jól 
érezhessük magunkat. Az idei Nyári Kézművesház 5 foglalkozására gyerkőcök, szülők, 
testvérek, nagyszülők érkeztek és töltötték velünk szabadidejüket. A kis közösség hamar 
egymásra talált, barátságok is szövődtek miközben az ügyes kezek szorgoskodtak. Hogy mik 
is készültek? Állati képek színes babszemekből, élethű diorámák cipősdobozból, mozgatható 
papírjátékok és élénk konzervdobok. Az újrahasznosítás mellett a kísérletek sem maradhattak 
el: megfigyelhettük többek között a kóla és a Mentos cukorka kölcsönhatását; a lávalámpa 
működését; továbbá a víz és kukoricakeményítő elegyének viselkedését. Reméljük, mindenki 
jól szórakozott és jövőre is találkozunk! 
 

 
 

Baksa Melinda 
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ZÖLD ZALA 2020-BAN IS 

Évtizedes múltra tekint vissza a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár természetvédelmi 
vetélkedője, a Zöld Zala, amely a helyi általános iskolák felső tagozatos tanulóit szólítja meg. 
Bármely tanuló, akit érdekel városunk és környéke természeti értékei, környezetvédelme, 
jelentkezhet a kétfordulós játékra. Az idei év is úgy indult, ahogy szoktuk: kiküldtük az 1. 
forduló anyagait az iskolákba, majd az élet hatalmas változást produkált.  
A Zöldek Tanácsa úgy vélte, hogy ne törjön meg a hagyomány, ezért igazodva a megváltozott 
körülményekhez, a vetélkedő a virtuális térbe költözött. Az online vetélkedő lehetőséget adott 
arra, hogy nemcsak keszthelyiek és nemcsak tanulók vehessenek részt rajta. 

Teljesen új feladatsor készült: 6 feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek. Az idei év 
témája a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, azon belül pedig a Kis-Balaton volt. Készítettünk 
egy „zöld iránytűt”, amely a tanulókat segítette. A 6 feladatot a tanulók nem egyszerre kapták, 
hanem egy-egy feladat 2-3 napig volt elérhető a honlapunkon, amit online kellett kitölteni. A 
feladatok között anagramma játék, képfelismerés és igaz-hamis játék is szerepelt. 
Vetélkedőnk másik célja a forráshasználat gyakorlása volt, ezért igyekeztünk a feladatokat 
úgy összeállítani, hogy 3-4 internetes oldal tanulmányozásával meg lehessen válaszolni a 
kérdéseket. Fontos volt felhívni a figyelmet olyan tartalmakra, amelyek pontos és hiteles 
információkkal szolgálnak a témáról. 

Nagy örömünkre többen vállalták az online feladatok megoldását is, voltak, akik csak 1-2 
feladatot küldtek el, de hibátlan kitöltőnk is akadt. 

A 2020. május 4 –május 16. között lezajlott versengés legeredményesebb tanulói ajándékot 
vehettek át a könyvtárban: Vörös Szonja, Dunca-Stadler Zoltán, Palotay Gergely, Szabó Nóra. 

Köszönjük minden érdeklődő aktivitását, a nyerteseknek szívből gratulálunk! 

Verebélyi Judit 
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