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aki beszélt megjelent köteteiről, felolvasva szerelmes verseiből, gyerekeknek szóló 
mondókáiból, nem csak mosolygást csalva az arcokra, de harsány nevetést fakasztva. 
Saját művei mellett az általa fordítottakból is előadott néhányat és megosztotta a 
hallgatósággal azt a három okot, amiért jó költőnek lenni. S hogy mi ez a három dolog? 
Élve a költői szabadsággal, nem kell betartani a helyesírás szabályait. Félénk fiúk is 
elkápráztathatják a lányokat a költeményeikkel. A versek a családi élet mindennapi apró 
csodáit is megörökítik  az utókor számára. 

 
"Bejegyzések a vendégkönyvből" 
"Bejegyzések a vendégkönyvből" címmel zenés felolvasóestre hívtuk az 

irodalmat kedvelőket 2012. június 7-én este. Lenti Város Önkormányzata 
"Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben" NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0011 
kódszámú pályázatának keretében, a könyvtár szervezésében lezajlott esten ismert 
előadók voltak a vendégeink. Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd röviden ismertette a sikeres pályázat városközpontot megszépítő, eddig 
megvalósult eredményeit.  A megnyitó szavak után Neszmélyi Magdolna színművész, 
Kelemen Gyula énekmondó és Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész kortárs 
irodalom gyöngyszemeiből összeállított műsorát hallgathatták meg a megjelentek. Az 
elhangzott versek alkotói mindannyian voltak már vendégei könyvtárunknak, ennek 
nyomát őrzik vendégkönyveink. Felcsendültek a magyar irodalom nagyjainak - Jókai 
Anna, Szabó Magda  -, a határon túli magyar irodalom képviselőinek - Bence Lajos, 
Zágorec-Csuka Judit - és szűkebb környezetünk költőinek - Csordás János, Geresits 
Gizella, Molnár Gábor, Soós József - versei.  

Kötetbemutató 
Június 21-én este ismét egy olyan kötetbemutatóra vártuk az érdeklődőket, ahol a 

szerző városunk lakója. Az est a Honismereti Egyesület, a KÉSZ helyi szervezete és a 
könyvtár közös szervezésében valósult meg. Tóth Csaba édesapjának, Tóth Ernő 
evangélikus kántortanítónak életét bemutató kötetét Balás Endre tanár mutatta be. A 
szerző a több, mint kilencven évet átölelő életút egyes állomásait elevenítette fel 
születéstől egészen az utolsó napokig. A levetített diákon képeket láthattunk a 
családapáról és a tanítóról egyaránt. A kötetből Varga Kristóf, a szerző unokája olvasott 
fel részleteket. 

 
Baksa Melinda 

 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 
Programok 2012. I. félév 
 

József Attila Megyei Versmondó Verseny 
A József Attila Megyei Versmondó Verseny 2012. évi területi fordulójának 

megrendezésére március 19-én, 14.00 órai kezdettel került sor könyvtárunk 
olvasótermében. A versenyen két korcsoportban mérhette össze tehetségét a helyi és 
kistérség általános iskoláinak 11 felső tagozatos diákja. Idén az 5-6. osztályos 
korcsoport kötelező verse József Attila: „Homály borult az erdőre…” című költeménye, 
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a 7-8. osztályosoké pedig az „Indiában, hol éjjel a vadak…” című műve volt. A kötelező 
verseken túl egy-egy szabadon választott költeménnyel is készültek a versenyzők. 
Színvonalas és élményekkel teli produkciók részesei lehettünk, így nem volt könnyű a 
zsűri dolga. A szavalatokat a zsűri elnöke, Bíró Krisztina tanár, továbbá Német Józsefné 
a Városi Könyvtár Lenti igazgatója és Soós József költő értékelte. Döntésük alapján a 
következő helyezések születtek:  

5-6. osztályos korcsoport: 
1. Halász Klaudia 
2. Bekő Luca 
3. Maturicz Vanda 

7-8. osztályos korcsoport: 
1. Cséplő Zsófia 
2. Maturicz Mátyás 
3. Gubinecz Ákos 

Különdíj: 
Maturicz Mátyás 

Húsvéti Játszóház 
Március 31-én, szombaton délután Húsvéti Játszóházba vártuk az ügyes kezű 

kicsiket és nagyokat. A könyvtárba látogató családok elsőként a Napvirág Bábcsoport 
„A titokzatos tojásfestő” című előadását tekinthették meg. A legkisebbeket ezúttal is 
elvarázsolta az óvó nénik bábjátéka. Ezt követően kicsik és nagyok egyaránt örömmel 
vetették bele magukat a kézműveskedésbe. A kínálatban mindenki megtalálhatta a 
kedvére valót, hiszen több asztalnál szebbnél-szebb húsvéti díszeket készíthettek. A 
bábcsoport tagjai segítségével húsvéti ajtódíszt, Kerekes Józsefné dekoratőr kézműves 
asztalánál tojásnyuszit és tojáscsibét, a Pro Arte Kulturális Egyesület tagjainak 
segítségével viaszolt húsvéti tojásokat, a könyvtárosok ötlete alapján pedig húsvéti 
pörgettyűt készíthetett minden vállalkozó kedvű kis művész. Egy-egy húsvéti dísz 
elkészítése között lehetőségük volt a gyerekeknek memóriajátékot és társasjátékot 
játszani, rejtvényeket fejteni, vagy egyszerűen csak kifestőket színezni.  
A délután folyamán mindenki megcsodálhatta Kerekes Józsefné egyedi díszítésű hímes 
tojásaiból és lakásdíszeiből megrendezett húsvéti kiállítását is, mely április 14-ig volt 
megtekinthető könyvtárunkban. 

Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 
Idén is megrendezésre került könyvtárunkban a Hetedhét Ország Mesemondó 

Verseny, melyre alsó tagozatos diákok jelentkezését vártuk. Illyés Gyula születésének 
110. évfordulója alkalmából az ő meséiből, mesegyűjteményeiből válogathattak azok a 
jelentkezők, akik szeretik a meséket és szívesen szerepelnek, versenyeznek. A 2. – 4. 
osztályos tanulók nemcsak a helyi általános iskolákból, hanem Csesztregről, 
Gutorföldéről, Lovásziból, Pákáról, Rédicsről, Zalabaksáról és a szlovéniai Lendváról 
érkeztek. A kis előadók bemutatkozását a felkészítő pedagógusok, rokonok mellett 
háromtagú zsűri figyelte: József Lajosné drámapedagógus, Kovácsné Békefi Lívia 
nyugdíjas tanítónő és Burindáné Tyukodi Enikő gyermekkönyvtáros. A színvonalas és 
szórakoztató előadások után a zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek: 

1. helyezett: 
Király Gábor, 2. osztály. Mese címe: A hiú király (Öveges József Közép-zalai Általános 
Iskola és Óvoda, Páka) 
Koša Doris, 2. osztály. Mese címe: A kis gömböc (1. számú Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskola, Lendva) 
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Pácsonyi Péter, 4. osztály. Mese címe: A rátóti csikótojás (Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola /zalabaksai tagiskola/, Lenti) 

2. helyezett: 
Herman Nika, 2. osztály. Mese címe: A szamárrá változott barát (1. számú Lendvai 
Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva) 
Tótiván Lilla, 4. osztály. Mese címe: A három vándorló (Buda Ernő Körzeti Általános 
Iskola és Óvoda, Lovászi) 
Zsebeházi Marianna, 3. osztály. Mese címe: Ilók és Mihók („Kincskereső” Általános 
Iskola Gutorföldi Tagintézménye, Gutorfölde) 

3. helyezett: 
Kondákor Bálint, 3. osztály. Mese címe: A róka, a medve és a szegény ember (Buda 
Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Lovászi) 
Mármarosi Laura, 2. osztály. Mese címe:A rest macska („Kincskereső” Általános Iskola 
Gutorföldi Tagintézménye, Gutorfölde) 
Zakály Andrea, 3. osztály. Mese címe: Jávorfából furulyácska (Kerkai Jenő Általános 
Iskola, Csesztreg) 

Különdíjasok: 
Bene Adél, 3. osztály. Mese címe: Mátyás király meg az öregember (Móra Ferenc 
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Rédics) 
Kiss Nelli, 3. osztály. Mese címe: A két lány meg a vasorrú banya (Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, Lenti) 
Koša Dora, 2. osztály. Mese címe: Mátyás király meg az öregember (1. számú Lendvai 
Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva) 
Sabjanics Zorka, 2. osztály. Mese címe: A róka, a medve és a szegény ember (Arany 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Lenti) 
Sáfár Árpád Levente, 2. osztály. Mese címe: A rátóti csikótojás (Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Lenti) 

 
83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok 

 
Író-olvasó találkozó Böszörményi Gyulával 
2012. május 23-án a méltán népszerű író, Böszörményi Gyula volt könyvtárunk 

vendége a 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok alkalmából. Az író-olvasó 
találkozón a helyi általános 
iskolások 5-6. osztályosai 
vettek részt, akik nagy 
örömmel fogadták a Gergő-
regények, a Jonatán kalandjai 
sorozat, a Rontásűzők és még 
sok-sok regény szerzőjét. A 
vidám hangulatú előadáson a 
többek között József Attila-, 
Körtemuzsika- és IBBY-díjjal 
kitüntetett író mesélt az 
életéről, műveiről, amit 
kíváncsian hallgattak a 
résztvevők, hiszen a szerző 
közvetlenségével, humorával 
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rögtön felkeltette mindenki érdeklődését. Ezután „záporoztak” a gyerekek kérdései, így 
nagyon sok mindent megtudhattunk Böszörményi Gyuláról. Választ kaptunk többek 
között arra, hogy mi lett volna, ha nem író lesz belőle, mely szerzőkre néz fel, kik a 
legkedvesebb szereplői, hol ír, mik a jövőbeli tervei. Több álnéven is jelentetett meg 
könyveket: Alice Clever, Robina Mash és Robin Mash, illetve Julius Bessermann néven 
publikálta a Gergő és az álomfogók című regényét német nyelven is. Megtudhattuk, 
hogy forgatókönyvíróként közreműködött az „Űrgammák” című sorozatban és a 
„Barátok Közt”-ben. A nap folyamán lehetőség nyílt könyvvásárlásra is, és a szerző 
örömmel látta el kézjegyével a lurkók könyveit. Böszörményi Gyula ajándékként 
könyvjelzőkkel kedveskedett a gyerekeknek. A résztvevők, mind a gyerekek, mind a 
felnőttek élvezettel hallgatták, ahogy az író épp a családjáról vagy munkásságáról árult 
el titkokat. Egy élményekkel teli délelőtt részesei lehettünk mindannyian, reméljük, 
hogy a jövőben találkozunk és még sok-sok könyvvel örvendeztet meg minket. 

„Diabáz, Helka, Monyákos Tuba és a többiek”– könyvkiállítás 
újdonságainkból Könyvújdonságokat mutattunk be a 83. Ünnepi Könyvhét és 11. 
Gyermekkönyvnapok alkalmából rendezett kiállításunk alkalmából. Mesék, ifjúsági 
regények és ismeretterjesztő könyvek közül „csemegézhetett”mindenki a kedve szerint. 
A minitárlat kínálatából a kíváncsiak több mindent megtudhattak az éghajlatról, 
hihetetlen felfedezésekről és találmányokról, a lázadókról, a zenéről, művészetekről; 
megismerkedhettek Filccel a zoknimukival, segíthettek összerakni a mesék darabkáit a 
királyfiaknak, vagy éppen ellátogathattak Budapestre Lizihez. Hogy könnyebb legyen a 
választás, minden kötethez tartozott egy kis ajánló, melyen részleteket olvashattak a 
betérő gyerekek a könyvből. Kiállításunk a hónap végéig volt látható a 
gyermekrészlegben. 

„Itt a tavasz, kiránduljunk!” - rajzpályázat 
„Itt a tavasz, kiránduljunk!” címmel hirdettünk rajzpályázatot a helyi 

nagycsoportos óvodások számára. A beérkezett rajzokból egy igazán gazdag kiállítás 
született, hiszen 40 változatos technikákkal készült munkát kellett értékelnünk és 
díjaznunk. A kiállítás megnyitójára, eredményhirdetésére, és a helyezettek 
jutalmazására 2012. 06. 01-én 10.00 órai kezdettel került sor, amikor is a kicsik büszkén 
gyönyörködhettek műveikben, és örömmel vették át az alkotásaikért járó ajándékokat. A 
színesceruza-rajzok, nyomda-technikával, tépés- és vágástechnikával készült képeket; a 
textilből, fonálból, 
agyagból és szalmából is 
készült kis kompozíciókat a 
hónap végéig tekintheti 
meg könyvtárunkban 
minden kedves érdeklődő. 

Csondor Kata: A 
vízimalom meséi-a 
társasjáték 

Két alkalommal is 
vendégünk volt Csondor 
Kata meseíró, aki ezúttal 
„A vízimalom meséi” című 
mesekönyvére épülő élő 
társasjátékával 
örvendeztetett meg két helyi óvodáscsoportot. Elsőként az írónő ejtett néhány szót a 

 80



HHÍÍRREEKK  

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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