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során.  Ezekről a szépségekről beszélt Lelkes András természetvédő "Egy város közel a ter-
mészethez" című előadásában. Fotókkal színesített előadásában bemutatta az itt jellemző élő-
helyeket, az ott élő védett növény- és állatfajokat, például a madárvilág képviselőit, meghall-
gathattuk a ritkán látható haris hangját is. Az előadás után került sor a "Kerka-völgy kin-
csei"című fotókiállítás megnyitójára. Kovács Tünde, a fotók készítője így vall önmagáról és a 
kiállítás anyagáról: "Több mint nyolc éve életem fontos része a vidék értékeinek megismerése, 
amelyről olykor-olykor sikerül egy-egy szép pillanatot megörökíteni fényképen is. A kirándu-
lásokban a legjobban szeretem "a csöndet körülöttem és a kék eget felettem", amelyről a kiál-
lítás képei is mesélnek.” 
 
„Palackposta – kötetbemutató” 

 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében és a  85. Ünnepi 
Könyvhét rendezvényeihez kapcsolódva került sor a „Palackposta – Zalai-muravidéki írók, 
költők” című antológia bemutatójára a Városi Könyvtárban 2014. június 16-án 18 órakor. A 
kötetet, mely a muravidéki és zalai írók, költők műveit tartalmazza, a Pannon Tükör irodalmi 
folyóirat szerkesztősége jelentette meg.  Az alkotókat Horváth László, Lenti város polgármes-
tere köszöntötte. Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta mesélt a Zala megyében eddig meg-
jelent hasonló kiadványokról és a most kiadott, a sorban az ötödik antológia megjelenésének 
körülményeiről. A kiadványba 33 alkotó munkáit válogatták be, ügyelve arra, hogy minden 
zalai műhely megmutathassa magát. A jelen lévő szerzők - Bence Lajos, Geresits Gizella, 
Halász Albert, Horváth Márk, Molnár Gábor, Soós József, Tóth Imre és Villányi András – a 
szerkesztő őket bemutató mondatai után felolvastak a kötetben szereplő műveikből. Búcsú-
zásként Szemes Péter Péntek Imre József Attila-díjas költő „A vidéki költők” című versét 
olvasta fel. 
 

 
 

Baksa Melinda, Szép Zita 
 
 

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2014. I. FÉLÉV 

 
A gyermekrészleg minden évben várja a helyi általános iskolák alsó tagozatos diákjait és az 
óvodásokat is, hiszen a jeles eseményeken kívül is szervezünk számukra programokat. Ezeket 
a tanévközi foglalkozásokat csoportosan látogatják mind az iskolákból, mind az óvodából. A 
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használóképzés mellett természetesen hangsúlyt kapnak a játékos vetélkedők, előadások és a 
kézműves tevékenység is.  
 
 
Színes kavalkád –  levelezős játék 
2014.01.16 - 2014.03.13 
 
Kétfordulós játékunkra vártunk diákokat a helyi iskolák 6-7. osztályosai közül. Szép számmal 
érkeztek csapatok és lelkesen oldották meg a feladatokat, amikhez természetesen könyvekben 
találhatták meg a helyes válaszokat.  A feladványok változatosak voltak, hiszen egy-egy for-
dulóban több tudományág területére is kiterjedtek. A második forduló sikeres befejezése után 
a következő eredmények születtek: 
1. helyezett: Milkák csapata (Kovács Fanni, Lőrincz Boglárka, Maróti Bettina, Vatali Réka) 
2. helyezett: Vörös ördögök csapata (Bedő Zsombor, Kaj Vivien, Sági Fanni, Tállai Emese) 
3. helyezett: Szalamandrák csapata (Hajas Izabella, Köppel Marcell Lóránt, Mihályka Lili, 
Szabó Emese) 
4. helyezett: Hello Kitty csapata (Bécs Boglárka, Györe Benita Azurea, Jávor Laura, Tompa 
Natália) 
5. helyezett: Pingvinek csapata (Bogdán Laura, Kovács Orsolya, Szalay Bíborka, Szalay Nap-
sugár) 
6. helyezett: Spongyák csapata (Káli Tamara, Konkoly Donát, Pék Vivien, Pusztai Fanni) 
7. helyezett: Villámcsapat (Bazsika Levente, Horváth Brendon, Kovács Jácint, Tóth Martin 
István) 
Minden versenyzőnek gratulálunk! 
 
Internet Fiesta 
2014.03.20 – 2014.03.27 
 
Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az országos Internet Fiesta programsorozathoz.  
Nálunk minden korosztály találhatott magának kedvére valót, hiszen most már életünk részé-
vé vált az internet. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a cybertér használatára, az 
esetleges veszélyekre.  Játékos vetélkedőkkel, kiállítással, előadásokkal színesítettük az idei 
programjainkat. A legkisebbeket a Kalandra kvíz elnevezésű játékra vártuk, ahol internetes 
kvízeken keresztül mérhették össze tudásukat.  Reméljük, mindenki ugyanolyan jól szórako-
zott, mint mi.  
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 
2014.03.24 
 
Az immár hagyománnyá vált mesemondó versenyünkre a helyi és a környékbeli iskolákból 
érkeztek gyerekek. Ebben az évben Lenti várossá avatásának 35. évfordulója alkalmából helyi 
vonatkozású meséket vártunk. Sok-sok történetet hallhattunk ízes magyarsággal előadva, 
aminek természetesen mindannyian nagyon örültünk. A háromtagú zsűri - Timár Lászlóné ny. 
óvodapedagógus, Csondor Kata meseíró, Német Józsefné a Városi Könyvtár Lenti igazgatója 
– döntése alapján a következő eredmények születtek: 
 
1. Borbély Bíborka (Tófeji "Kincskereső" Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye)  
 és Sáfár Levente (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Lencz Petra (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola)  
3. Gyurica Júlia (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI),  
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különdíjasok: Orsós Krisztián (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) és Kaszás Ferdi-
nánd (Tófeji "Kincskereső" Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye). 
Minden kis mesemondónak gratulálunk! 
 

 
 
József Attila Versmondó Verseny 
2014.03.31 
 
Ebben az évben is nagyon jó szavalatokat hallhattunk a József Attila Versmondó Verseny 
helyi fordulójában, hiszen a kis versmondók felkészülten érkeztek hozzánk. A lenti és kör-
nyékbeli felsősök elsőként a kötelező verseket – 5-6. osztályosoknak József Attila: Tél, míg 
7-8. osztályosok József Attila: Kész a leltár – adták elő. Majd a szabadon választott művek 
következtek, nagyon színvonalas szavalatokat hallhattunk mindannyian. A versmondókat há-
romtagú zsűri értékelte: Pető Judit magyartanár, Porédos Zsolt magyartanár és Baksa Melinda 
könyvtáros. Döntésük alapján a következő eredmények születtek: 
 
5-6. osztály:  
1. Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
2. Weinhoffer Péter (Lenti Arany János Ált. Isk.)  
3. Tótiván Lilla (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. Lovászi)  
különdíj: Belső Mirabella (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
 
7-8. osztály  
1. Maturicz Vanda (Lenti Arany János Ált. Isk.) és Bekő Luca (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. 
Lovászi)  
2. Simon András (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. Lovászi)  
3. Sümegi Bogáta Kincső (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
különdíj: Rákos Róbert (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
 
A megyei versenyre a következő versmondókat juttatta a zsűri: 
Bekő Luca (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk., Lovászi, 8. oszt.) 
Szabadon választott vers: József Attila: Bús magyar éneke 
Felkészítő tanár: Rétyi Erzsébet 
 
Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk., 5. oszt.) 
Szabadon választott vers: Kányádi Sándor: Az elveszett követ 
Felkészítő tanár: Fendrikné Máté Ildikó 
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Maturicz Vanda (Lenti Arany János Ált. Isk., 8. oszt.) 
Szabadon választott vers: József Attila: És keressük az igazságot 
Felkészítő tanár: Horváth Angéla 
 
Húsvétváró bábelőadás 2014 
2014.04.09 
 
Húsvéti készülődés címmel húsvétváró bábelőadással lepte meg a kis elsősöket a Napvirág 
Bábcsoport. „Bemelegítésként” a gyerkőcök elmesélhették húsvéti élményeiket, majd két 
bábjáték következett. Az állatok nyelvén tudó juhász című mese és a nyuszis történet is el-
nyerte a kicsik tetszését, hiszen a bábjátékot hangos tapsvihar követte. Mind a felnőttek, mind 
a gyerekek nagyon örültek, hiszen ezzel a kis meglepetéssel ünnepi hangulatot varázsoltak a 
bábosok. 
 
 
 
 
Húsvéti Kézművesház 2014 
2014.04.14 
 

 
 

Az immár hagyománnyá vált kézművesházunkba ebben az évben 3. és 4. évfolyamos kisdiá-
kokat vártunk. A húsvétra hangoló játékos feladatok, közös élmények felelevenítése után 
mindenki készíthetett egy nyuszis húsvéti tasakot, amelybe elrejthetik a húsvétra kapott kin-
cseket. A minták megrajzolása után csattogtak az ollók, folyt a ragasztó plusz egy kis fantázia 
és az ügyes kezek által, jópofa tasakkal indulhattak haza a gyerkőcök. 
 
 
A könyv hete 
2014.04.23, Lendva 
 
A könyv hete alkalmából az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola vendégei voltunk. 
A könyvtár meghívására érkeztünk, hogy közösen ünnepeljük ezt a jeles alkalmat. A lendvai 
gyerkőcöket sok-sok program várta, könyvtárunk mesefeldolgozással egybekötött kézműves 
foglalkozásokkal és könyvajánlókkal lepte meg őket. A negyedik évfolyamon „Az öreg halász 
és a nagyravágyó felesége” című meséhez aranyhalacskás képeslapok, a „Béka-
királykisasszonyhoz” papírgömb békák, míg a „Mesés növények, növényes mesék” bájos 
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történeteihez origamivirágok készültek. A nyolcadikosoknak pedig könyvújdonságainkból 
állítottunk össze egy válogatást.  Részleteket hallhattak John Boyne: A csíkos pizsamás fiú 
című könyvéből, bepillantást nyerhettek egy 13 éves sportoló lány életébe Nicola Morgan: 
Látlak című művéből továbbá megismerkedhettek a Lúzer Rádióval Böszörményi Gyula tol-
lából. Reméljük, hogy a gyerekek is olyan jól érezték magukat, mint mi, könyvtárosok. 
 
 
Pünkösdi királyok és királynék – ízelítő néphagyományainkból (85. Ünnepi Könyvhét és 
13. Gyermekkönyvnapok) 
2014.05.22 
 
A 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok alkalmából Kiss Norbert, a lenti Kerka 
Táncegyüttes vezetője volt vendégünk. Kíváncsian vártuk az előadást, hiszen a táncosok ízelí-
tőt is mutattak nekünk a különböző tájegységek táncaiból.  A 3-4. osztályos kisdiákok élve-
zettel hallgatták az előadót, mivel nagyon sok mindent megtudhattak a néptánc eredetéről, a 
régi és új néptánctípusokról, a tájegységekről. A nap során még játékra is sor került, hiszen az 
elhangzottak és a képek alapján kellett a gyerekeknek megfejteniük a tánc titokzatos nyelvét. 
A táncbemutatókat természetesen tapsvihar követte, mindannyian a tyukodi, nagyecsedi, 
madocsai, bogártelki és rimóci táncok bűvkörébe kerültünk. Reméljük, hogy mindenki olyan 
jól érezte magát, mint mi könyvtárosok. 
 
„Vuk és a papírgömb rókák” 
2014.06.11 
 
A lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alsós nebulói 
látogattak könyvtárunkba.  Először megnézték a Vuk című mesét DVD-n, majd pedig követ-
kezett a várva várt kézműves foglalkozás. Mindenki elkészíthette a mese főszereplőjét, a 
kisrókát papírból. Együtt átrajzoltuk a sablonokat, majd kivágtuk a testrészeket, ezután olló, 
ragasztó, szívószál és drót segítségével összeállítottuk a papírgömböt, mely a kisállat alapját 
adta, végül ráragasztottuk a hiányzó papírokat. Reméljük mindannyian élvezték a foglalko-
zást, hiszen mindenki örömmel kezdett el játszani a saját kis Vukjával. 
 
 
Nyári Kézművesház 
2014.06.18 – 2014.07.23 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron is várjuk könyvtárunkba az ügyes kezű általános iskolás 
gyermekeket. Változatos kézműves tevékenységgel készülünk a szerdai foglalkozásokra, me-
lyekre júniusban és júliusban kerül sor. Az évszakra hangolódva a nyárral, a tengerparttal 
kapcsolatos játékokat, díszeket készítünk: rákot cserépből, papírgömb-cápát, teknősöket PET-
palackból, homokvárat papírgurigából, tengericsillagot filcből és még egy kis „vizes” kísérle-
tezésre is jut idő.  
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
 

 
KSZR programok 2014. I. félévben 

PÁKA 
2014. március 1-én rendezték a „Fűben-fában orvosság” című előadást, melyet Takács Ferenc 
okleveles kertészmérnök, tanár, fitoterapeuta tartott Pákán a könyvtárban. 

68 
 


