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Első programunk Takács Mari könyvillusztrátorral való találkozás volt, aki 

Andráshidán az Öveges József ÁMK könyvtárának és könyvtárunkban az Olvasótábori 
klub tagjainak volt vendége. Papírszínházzal mesét olvasott a gyerekeknek, majd közös 
illusztrációkészítés következett. Jó hangulatban teltek a találkozók. 

Csider Sándor költő, a Varázshegedű című könyv szerzője volt következő 
vendégünk. Ő versei segítségével drámapedagógiai módszereket használva vezetgette a 
gyerekeket a versek titkainak megismerésében. Közös gondolkodás, közös játék és 
vidám hangulat kísérte a találkozót. 

A hetek zárásaként rendeztük meg 35. mesemondó versenyünket „Volt egyszer 
egy…” címmel. A megnyitó műsort Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról címen a 
Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda  Kustánszegi 
Tagintézménye 3. osztályos  tanulói mutatták be. Felkészítő pedagógus: Geráth 
Csabáné.  

Az első programot Bogár Imre a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány 
elnöke nyitotta meg, a másodikat Gecse Péter a ZMJV Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnöke.  

A korosztályok szerinti versengésre két helyszínen került sor: az 1-3. osztályosok 
a könyvtár olvasótermében, míg a 2-4. osztályosok a Mesebirodalomban mondhatták el 
meséiket, ahol 3 fős (pedagógusokból, könyvtárosokból és óvónőkből álló) zsűrik 
döntöttek a legjobb mesemondók helyezéseiről. Idén is minden korosztályban 
szavazhattak a gyerekek a közönségdíjas mesemondóra. 

Idén 9 városi iskola 35 tanulója és 5 városkörnyéki iskola 20 tanulója versenyzett 
egymással a szép mesemondásban. 

A verseny névadó könyvének (Volt egyszer egy) illusztrátora: Szulyovszky 
Sarolta elküldött nekünk két illusztrációt a könyvből, az emléklapok és oklevelek ezek 
felhasználásával készültek. Köszönet érte. 

Horváth Anikó 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 

A fotós szemével-múlt és jelen – fotókiállítás 
Múlt és jelen összekapcsolódik, egyik nincs a másik nélkül. Ezt bizonyítják a Kovács 
Zoltán gyűjtötte és készítette képekből álló fotókiállítás. A régi - még fekete-fehér - 
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fotókon városunk ismert helyszínei, épületei - iskolák, művelődési központ, mozi, 
üzletek és lakóházak - jelennek meg bemutatva a múltat. Az új - már színes - 
felvételeken a fotós ezeket a helyszíneket örökítette meg újra, sok esetben több évtized 
elteltével. A könyvtárba látogatók a képekkel városunk arcának változásai mellett 
felidézhetik emlékeiket, a régi eseményeket, embereket, múltjukat is. 

Zrínyi Miklós életének főbb állomásai 
Simon Márta középiskolai tanár volt könyvtárunk vendége október 4-én este. 
Kalauzolásával a szigetvári hős dédunokájának rövidre szabott, de annál tartalmasabb 
életét kísérhették végig a közönség soraiban ülők. Szülők, testvérek, tanítók, feleségek 
és gyermekek, a kor politikai életét befolyásoló nemesek és uralkodók bemutatása 
mellett képet kaphattunk műveltségéről, a kultúra, gazdaság és mindenekelőtt a haza 
sorsáért való tenniakarásáról is. Nem maradhatott ki a sorból katonai pályafutása, a hadi 
sikerek és a mellőzöttség okainak bemutatása sem. Halálának körülményei a mai napig 
sem tisztázottak, az előadó elmondta a baleset és az orgyilkos merénylet mellett és ellen 
szóló érveket is, a választást azonban a hallgatóságra bízta. A fotókkal színesített 
előadás végén említésre kerültek a Zrínyi-emlékhelyek, ahol mi is főhajtással 
tiszteleghetünk a hős nagysága előtt. 

   "Mi vagyunk a félkótások" - a Félkótás Citerabanda előadása 
Október 5-én két alkalommal is a  Félkótás Citerabanda volt könyvtárunk vendége, akik 
nagy sikert arattak mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. A zenekar bemutatta a 
szegények hangszerének is nevezett citerát,  történetét, felépítését, fajtáit, majd pedig 
ismert és kevésbé ismert dallamokkal, a muzsikához és a citerabandához kapcsolódó 
történetekkel szórakoztatták a 
közönséget, akik ezt vastapssal 
díjazták. Az előadásra meg-
lepetéssel is készültek, az egyik 
zenei blokkban közös éneklésre 
kérték a nézőket, mely 
felkérésnek gyerekek és felnőttek 
egyaránt szívesen tettek eleget. A 
program végén a résztvevőknek 
lehetősége nyílt arra is, hogy 
kipróbálhassák ezeket a külön-
leges hangszereket. 

 
Könyvek között byte-ok között 

"Könyvek között - byte-ok között" címmel nyugat-dunántúli könyvtárak közös 
vetélkedője zajlott le október 8-án. A balatonalmádi, balatonfüredi, soproni és 
zalaegerszegi csapatok mellett négy lenti csapat is benevezett a vetélkedőre. A 
vetélkedő kérdéseit elektronikus úton kapták meg a csapatok és így is kellett továbbítani 
a megoldásokat. A tudományok, művészet, sport témaköréből összeállított kérdésekre 
könyvek, folyóiratok és az Internet segítségével keresték meg a válaszokat a csapatok. 
Városunkból négy csapat - egy család és három középiskolásokból álló társaság - 
versenyzett. A településen belüli eredményhirdetés és jutalmazás mellett az első 
helyezett csapatok között is felállították a sorrendet, a jutalmazás során a lenti csapat 
balatonfüredi sétahajózást nyert. Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! 

 
Baksa Melinda 
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