
TUDÓSÍTÁSOK 

A LENTI KÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉNEK PROGRAMJAI  
 

Hetedhét Ország Mesemondó Verseny  

 

Az idei Hetedhét Ország Mesemondó Versenyünkre szép számmal érkeztek nebulók a helyi, a 
lendvai és a vidéki általános iskolákból. A gyerekek Mátyás királyról szóló történetekkel 
készültek a megmérettetésre. A háromtagú zsűri – Gaál Zsuzsa meseíró, Gyuránné Pusztai 
Lívia gyógypedagógus, Német Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója – kiemelte a 
diákok helyes kiejtését és a felkészültségét. A következő eredmények születtek: 

• 1. Göncz Tamara (I. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola) 
• 2. Orsós Róbert (Pákai Öveges József Általános Iskola) 
• 3. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
• Különdíjasok: Gyurica Júlia (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) és Močnek 

Johanna (I. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola) 

Minden kis mesemondónak gratulálunk! 
 
Húsvéti Játszóház 
Húsvét közeledtével a Pro Arte Kulturális Egyesület tagjai lepték meg a legkisebbeket 
könyvtárunkban. Nagy sikert aratott a Napvirág Bábcsoport „Az utolsó kincs”és a „Titokzatos 
tojásfestő” című előadása egyaránt. A bábozás után pedig kézműveskedéssel várták a kicsiket. 
Készíthettek színes nyuszitasakot, tojástartót és függő-díszt. Természetesen jutott idő egy kis 
színezésre és olvasásra is. Reméljük, mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. 
 
Internet Fiesta 2015 
A rohamosan fejlődő cyber-világ jegyében az idén is több programmal csatlakoztunk az 
országos rendezvénysorozathoz. Fontosnak tartjuk, hogy az új generáció is elsajátítsa a 
modern technikai eszközök biztonságos használatát és könnyedén eligazodjanak a világháló 
útvesztőiben.  A gyermekeknek szánt programokban a játékosságra törekedtünk. Az alsós 
diákok a „Tudáspróbán”, egy interaktív vetélkedő keretében mérhették össze elméleti és 
gyakorlati tudásukat a számítástechnika területén.  A gyakorlott netezőket pedig „Virtuális 
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körséta Lentiben” című játékra hívtuk, ahol nemcsak helyismeretre, jó tájékozódó-képességre, 
hanem informatikai praktikákra is szükség volt.  
 

József Attila Versmondó Verseny Lentiben 
Az idei versmondó verseny helyi fordulóján a verselők felkészültsége, előadása szép 
élménnyé varázsolta a délutánt. A megmérettetésre a helyi és környéki iskolák felső 
tagozatosai érkeztek. Az 5-6. osztályosok az „Istenem”, míg a 7-8. évfolyamos diákok a 
„Születésnapomra” című költeményt szavalták el a zsűrinek és a közönségnek. Miután a 
kötelező versek elhangzottak, került sor a szabadon választott strófákra: hallhattunk kedélyes 
és elgondolkodtató sorokat is.  A zsűri - Soós József költő, Czigány Katalin pedagógus, Baksa 
Melinda könyvtáros - értékelése alapján a következő diákok jutottak tovább a megyei 
versenyre: 

 
Halász Ramóna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 6. oszt.)  
Kovács Fanni (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 7. oszt.)  
Rákos Róbert (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. oszt.) 

 
A keszthelyi megmérettetésen Kovács Fanni kategóriájában 2. helyezést ért el, így részt vehet 
a „Regösök húrján” dunántúli vers- és prózamondó versenyen, valamint az összesített 
eredmények alapján Lentibe került a vándorserleg. 

 
„Utazás térben és időben” 

Kétfordulós játékunkra vártunk diákokat a helyi iskolák 6-7. osztályosai közül. Szép számmal 
érkeztek csapatok és lelkesen oldották meg a feladatokat, amikhez természetesen könyvekben 
és az interneten búvárkodva találhatták meg a helyes válaszokat.  Az első fordulóban az 
űrben, a bolygók között kellett a tolvajt ”üldözni”, míg a következőben Lenti vált célponttá.  
A feladványok különböző tudományágakat foglaltak magukba a történelmen, földrajzon át a 
nyelvtani és informatikai ismeretekig. A legjobban szereplő kétfős csapatok jutalomban 
részesültek.  
 
„Vendégünk volt Ribizli bohóc” 

Június elején Ribizli bohóc látogatott el hozzánk, aki színes bőröndjéből rengeteg csudajó 
dolgot varázsolt elő: fülbemászó megzenésített verseket; tengerpartot, bodzabokrot, virágot..., 
aztán megéhezett. Pörköltet szeretett volna készíteni, de szakácstudománya nem bizonyult 
megfelelőnek: a répát hagymának nézte, a hagymát dinnyének. Az általános iskolás közönség 
nagyon élvezte a jó hangulatú, nevettető, üdítő perceket. 

 

                                                      Bagladi Mónika, Czigány Judit  

 

 

 

35 
 


