
HÍREK 

A VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGÉNEK 

PROGRAMJAI 2016 I. FÉLÉVÉBEN 
 
„A Magyar Kultúra Napja 2016” 
„Magyar szóval” – vers- és prózamondó verseny 
2016. évi magyar kultúra napja alkalmából hirdettük meg a „Magyar szóval” – vers- és 
prózamondó versenyt.  A megmérettetésre a lenti és a térségbeli iskolák 7-8. évfolyamos 
diákjai, továbbá középiskolás tanulók érkeztek. Ezen alkalomból a versenyzők szabadon 
választott verssel vagy prózai művel készülhettek. A zsűri – Bence Lajos újságíró, költő, 
Horváth Erzsébet pedagógus, Soós József népművelő, Tóth Sándorné pedagógus, Vogl Mária 
pedagógus, - értékelése alapján az alábbi eredmények születtek: 
7-8. osztály: 
1. Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 7. oszt.) 
1. Weinhoffer Péter (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI, 8. oszt.) 
2. Halász Ramóna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola, 7. oszt.) 
3. Szabó Martin (Lenti Arany János Általános Iskola, 8. oszt.) 
Középiskola: 
1. Maturicz Mátyás (Gönczi Ferenc Gimnázium és SZKI, 11. oszt.) 
2. Maturicz Vanda (Gönczi Ferenc Gimnázium és SZKI, 10. oszt.) 
3. Cséplő Zsófia (Gönczi Ferenc Gimnázium és SZKI, 12. oszt.) 
3. Pap Martina (Gönczi Ferenc Gimnázium és SZKI, 11. oszt.) 
 
„Időgéppel őseink földjén - Csodás Magyarország!” – alkotói pályázat 
Helyi, környékbeli és muravidéki óvodások és alsó tagozatos kisdiákok munkáit vártuk a 
magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett pályázatunkra. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
kicsik milyennek látják múltunkat, értékeinket. Színes, változatos alkotásokat kaptunk, mivel 
a hagyományos ceruza- és zsírkrétahasználat mellett a karctechnika is szerepet kapott. A 
hetési szőttesektől a honfoglalás eseményein, szimbólumain, mondáin át – életfa/világfa, 
Emese álma - és a különböző népi mesterségek megjelenítéséig születtek ábrázolások. A 
beérkezett pályamunkákból készült kiállítást 2016. január 19 és 30. között tekinthetik meg az 
érdeklődők könyvtárunkban. 
 
„Kultúrőrzők” levelezős játék 
Az eddigi évek hagyományaihoz híven levelezős játékkal készültünk a 8. évfolyamosoknak.  
Ez alkalommal azonban nemcsak városunkból, hanem Lenti térségéből és a Muravidékről is 
vártuk a jelentkezőket. A kétfős csapatoknak a magyar kultúrát - a teljesség igénye nélkül- 
felölelő feladványokat kellett helyesen megoldaniuk. Ebben segítségükre volt az általunk 
megadott könyvek listája illetve az internet.  
 
„Húsvéti Játszóház 2016” 
Óvodás gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket vártuk 2016. március 19-én húsvéti 
játszóházunkba. A rendezvényen a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja 
bábjátékkal és kézműves foglalkozásokkal készült kicsik és nagyok örömére. A bábozó 
óvónők előadásában nagy élvezettel hallgatta az ovis közönség a „Kajlatapsi” című mesét. Ezt 
követően pedig kétféle díszt is lehetett készíteni: az egyik helyszínen kiscsibe ablakdíszt, míg 
a másikon cserépnyuszit alkothattak az ügyes kezű gyerkőcök. Természetesen lehetőség volt 
beiratkozásra, olvasgatásra és könyvkölcsönzésre is, amit többen ki is használtak. Reméljük, 
mindenki talált kedvére valót ezen a tartalmas délelőttön. 
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„József Attila Megyei Versmondó Verseny területi fordulója” 
Az idei versmondó verseny területi fordulóján a verselők felkészültsége, az érzelemgazdag 
szavalatok tartalmas élménnyé varázsolták a délutánt. A megmérettetésre a helyi és 
környékbeli iskolák felső tagozatosai érkeztek. Az 5-6. osztályosok az „A csodaszarvas”, míg 
a 7-8. évfolyamos diákok az „Áldalak búval, vigalommal” című költeményt szavalták el a 
zsűrinek és a közönségnek. Ezután került sor a szabadon választott strófákra: hallhattunk 
többek között Reményik Sándor, Arany János, Illyés Gyula sorokat is.  A zsűri – Német 
Józsefné könyvtárunk igazgatónője, Kovács Kálmán pedagógus, Porédos Zsolt pedagógus - 
értékelése alapján az alábbi eredmények születtek: 
5-6. osztály: 
1. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
2. Horváth Alexandra (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Gaál Emese (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Szigeti Ferenc Gergő (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
7-8. osztály: 
1. Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Weinhoffer Péter (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Kovács Fanni (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola)  
Különdíj: Szabó Martin (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
A megyei versenyre a 7-8. osztály helyezettjeit nevezte a zsűri. 
 
„Internet Fiesta 2016” 
Az informatika és a világháló adta lehetőségeket próbáltuk kiaknázni az idei Internet Fiesta 
alkalmával, hiszen fontos, hogy manapság a virtuális térben is elérhető legyen könyvtárunk. A 
gyerekek igényeinek és életkorának megfelelően terveztük meg programjainkat. A „Könyvek 
a neten” elnevezésű virtuális könyvajánlónkra – amely a bemutatáson túl hasznos linkeket is 
tartalmazott - többen is rákattintottak a honlapon és természetesen kölcsönöztek is az ajánlott 
kötetekből. A „Könyves flashmob” célja pedig egy közös élmény keretében az olvasás 
megszerettetése, népszerűsítése volt.  A „Heted7Ország Próbái” című ügyességi könyvtári 
vetélkedőn igazi könyvtárosként álltak helyt a csapatok.  
 
„Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 2016” 
Az immár hagyománnyá vált Hetedhét Ország Mesemondó Versenyre ezúttal bármely 
magyar (határainkon innen és azon túl) népmesével készülhettek az alsó tagozatos gyerekek. 
A megmérettetésre a helyi iskolákon kívül érkeztek Pákáról, Gutorföldéről, Lovásziból és 
Rédicsről is. A felkészítő tanárok mellett a szülők, nagyszülők, testvérek is együtt izgultak a 
kis nebulókért. A zsűri - Vogl Mária pedagógus, Gyuránné Pusztai Lívia gyógypedagógus, 
Német Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója – szerint a nap folyamán Berecz András 
mesemondó kis utódjait hallhattuk, akik kiállásukkal, helyes előadásmódjukkal és 
természetesen a sok-sok mesével elvarázsolták az ítészeket meg a közönséget. A versenyen az 
alábbi eredmények születtek: 

1. Hácskó Bendegúz (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Gyurica Júlia (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Fliszár Míra (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Radóczi Zóra Liza (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
Különdíjasok: Aranyos Miklós (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola); Csrenkovics 
Kristóf (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola); Horváth Hanna Martina (Pákai 
Öveges József Általános Iskola); Kiss Kornél (Tófeji Kincskereső Általános Iskola 
Gutorföldi Tagintézménye) 
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