
RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR 

RÉPCELAK 

 

Októberi könyvtári események 

 

Az Országos Könyvtári Napok 2014 programsorozata Répcelakon is hozzá tartozik 

az októberi napok hangulatához. Idén a 14 év alattiakat, illetve a fiatal felnőtteket sikerült 

elsősorban megszólítanunk. 

Az elmúlt héten Olvasó stafétákon hozták és vitték a meséket a Százszorszép Óvoda ovis 

csoportjai. A mesés együttlétekben az óvónők partnereink voltak. Két ízben bennünket vártak, 

mi mentünk el hozzájuk. 

Fotók, térképek és érdekes feladatok segítségével, játékosan mélyedtek el a gyerekek a Móra 

iskola pedagógusa, Mészáros Imréné irányításával Répcelak múltjában. Ez a kölyökolvasó 

érdekes, tartalmas elfoglaltságot jelentett a lurkók számára. 

Répcelakon a babaolvasók a korábbi években mindig sikeresek voltak. Így történt ez most is. 

Dallos Krisztina óvónő boldogságvására a könyvtári hét emlékezetes, üdítő színfoltjává vált. 

Már a hívogató vásári kép is magáért beszélt: almát, körtét, diót, mogyorót, mézeskalácsot 

kínált, Takács Márta védőnő segítségével. Mondókáztak, verseltek, énekeltek babák és 

mamák, nagyobbacska gyerekek. Végül vásárfiát is kaptak a vásározók: ezek boldogságpuszi 

adásra, megölelésre buzdító, jókívánságokat tartalmazó papírtekercs csomagocskák voltak. Az 

első boldogságvásár nagyon jól sikerült. 

A Vers-és prózakedvelők társasága tagjai közül jó páran „igazoltan” voltak távol az Olvasási 

lánc programjától pénteken, de akik el tudtak jönni, azok új résztvevőt is hoztak magukkal. Ez 

a kora délutáni alkalom valós olvasást jelentett egy órán keresztül. A kedvenc történetek, 

versek válogatás nélküli, hangos, nonstop felolvasása érdekes szöveg-kavalkádot 

eredményezett. Bízunk benne, hogy az „újakkal” bővülni fog a társaság. 

A Könyves vasárnap az Írópalánták jóvoltából a Megosztott örömök témaköre köré 

szerveződhetett. 

Örültünk annak, hogy az idei évben is nekifogtak gyerekek az írás nem könnyű feladatának. 

Jó volt látni, hogy ismét sokfélét alkottak, hogy óvodástól egészen a felsős korcsoportig 

hoztak írásokat. A nagyszülőknek, szülőknek, testvéreknek is örültünk, továbbá annak, hogy 

az alkotók nagyon szépen bemutatták társaiknak és a jelenlévő közösségnek munkáikat. 2014-

ben hét könyvecske jött létre nyolc gyermekíró ötlete nyomán. Ezekre több mint egy héten át 

lehetett szavazni. A szavazás mellett egy háromtagú zsűri is segített az értékelésben.  



Németh Száva A kismadár, aki kiesett a fészekből címmel, teljes oldalas, színes rajzokban 

mesélte el történetét. Alsós korcsoportban négy mű született: Mérges Petra (3. oszt.) A 

karácsony és a télapó, Németh Hunor (3. oszt.) A kék kocsi, Papp Kristóf (2. oszt.) Én a 

lovagi tornán, Pichler Márk (2. oszt.) A három ninja. Közülük Hunor írását ítéltük a 

legjobbnak, de mindegyik munka ügyes volt. Felsős korcsoportban két hetedikes barátnő 

Fekete Dóra és Papp Kíra Az előadás címmel számítógépen írt egy olyan igaz történetet, 

amely a mai gyerekek világát hasonlítja össze a nagyszüleikével. Mi volt akkor, amit ma 

kevésbé, és mi van most, amit az 1900-as évek elején még nem ismerhettünk. Mérges 

Bolgárka (5. oszt) hatalmas munkába fogott, Zokni szörny címmel egy 10 oldalas, minden 

lapon illusztrált történetet adott be. Az ötlet is jó volt, a kivitelezés pedig az első helyezést 

hozta el számára.  

Ezen a héten könyvtárunk is azt próbálta megmutatni, hogy milyen sokféle lehetőség 

rejlik a könyvtári találkozásokban. Mi is szerettünk volna minél több olyan személyt elérni, 

akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás. A répcelaki könyvtári 

hét 196 fős összes látogatójából öt újonnan be is iratkozott a könyvtárba. A Könyves 

vasárnapon pedig szintén öt kiegészítő olvasójegyet állítottunk ki DVD kölcsönzés céljából.  

 

Csuka Éva s. k. 

könyvtárvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


