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2005 – AVAGY HOL VAN MÁR A TAVALYI HÓ? 
 

A Nagy Könyv Lentiben 
 

Eseményekben, rendezvényekben gazdag 2005-ös évet tudhatunk magunk 
mögött. A Nagy Könyv játék, az olvasás és a könyvtár népszerűsítésére szervezett 
programjaink között kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a nekik, az 
érdeklődésüknek leginkább megfelelőt. 

Rendszeres könyvajánlók a helyi televízióban, rajzversenyek és rajzkiállítások, 
levelezős játék, olvasótábor 9-10 éveseknek, irodalmi tábor sok játékkal 6-9 éveseknek, 
versmondó verseny óvodásoknak, játszóház a gyermekrészlegben, karácsonyváró 
ünnepség, és még mennyi minden!  

Vendégünk volt többek között Devecsery László, aki drámajátékokat játszott a 
gyerekekkel. Többször itt járt Joós Tamás szombathelyi énekmondó. Zenés-verses 
összeállításaival több korosztálynak szerzett örömet, elgondolkodtató és vidám perceket 
egyaránt.  

 
Joós Tamás „Kamaszságok” c. műsora 

 
A Magyar Népmese Napja alkalmából szervezett egész napos programot a 

„mesemondólányok” (vagyis mi könyvtárosok) éppúgy, (ha nem jobban) élveztük, mint 
az óvodások és a kisiskolások.  

Felejthetetlen perceket szereztek író vendégeink is. Járt nálunk Bosnyák 
Viktória, a „Tündérboszorkány” és a „Klottgatya, ne fárassz!” című ifjúsági regények 
írója.  
 

 
Bosnyák Viktória dedikál 
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Szerzői estjével mutatkozott be Gaál Zsuzsa lendvajakabfai írónő, rendszeres 

gyermekprogramunk, a Rénkedves Vendéglő vezetője, a könyvtár „háziszerzője”, aki 
minden alkalommal, külön a mi gyermekeinknek írt mesékkel, történetekkel érkezik. 
 

 
Gaál Zsuzsa szerzői estje 

 
Rendhagyó találkozón mutattuk be a lenti közönségnek Stéber Andrea, a ZTE 

FC 2005-ös évadjáról szóló, „Talpon maradni” című kötetét. A közönség (több mint 
száz vendég) hatalmas érdeklődéssel követte a szerző és a ZTE meghívott játékosainak 
–Kaj András, Sebők Vilmos, Varga Zoltán– lebilincselő, érdekfeszítő beszélgetését. Az 
est közönségének tetszését mi sem mutatja jobban, mint az, ahogy őket a találkozó 
végén megrohamozták, kérdésekkel elhalmozták, ami nem csoda, hiszen 
mindnyájunknak őszinte öröme telt ezekben a sokoldalú és szeretetreméltó fiatal 
emberekben.  

 
Kaj András, Sebők Vilmos, Varga Zoltán játékosok, és a szerző, Stéber Andrea 

 
A tavalyi hó még itt van, a rendezvények, a programok már a múlté, de a szép emlékek, 
a felejthetetlen pillanatok, a jóleső érzés velünk maradnak mindörökre. 
 

Német Józsefné  




