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13. Május 14., Kustánszeg: Idősek Napja. Közreműködött a Válicka Citerazenekar. 
14. Május 19., JAVK: „TEXTLIB-es alapismeretek”,  az olvasószolgálati modul 

ismertetése és gyakoroltatása. 17 fő részvételével. Előadó: Dávid Zoltánné. 
15. Május 26.,JAVK: Május 26., JAVK: „TEXTLIB-es alapismeretek” keretében az 

olvasószolgálati modult ismertette és gyakoroltatta: Dávid Zoltánné 10 fő részvételével. 
Az összes rendezvényünkön és a továbbképzéseinken közel 450 fő vett részt. 
 
          Pál Éva 

 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
Programok 2010. 1. félévben: 
 

2010. március 2-án este a Lentiben született, József Attila-díjas költő, Péntek Imre 
volt könyvtárunk vendége. „Félrebeszéd” című új kötetének megjelenése kapcsán 
beszélgetett vele Szemes Péter, a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztő-
helyettese. A költő néhány versét Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Soós József 
előadásában hallgathatta meg a közönség. Meglepetésvendégként közreműködött 
Kelemen Gyula az Énekmondó Együttes tagja, aki Péntek Imre és Bence Lajos 
megzenésített verseit adta elő. 

A Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan egy már jól ismert előadó volt a könyvtár 
vendége. Őriné dr. Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa a múlt asszonyairól 
mesélt az esten megjelenteknek „Régi idők asszonyai és gyermekei” című 
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előadásában. Mi volt a feladatuk, milyen helyet foglaltak el a család életében, mivel 
töltötték szabadidejüket – mindezekről beszélt a történész asszony. Három területet 
emelt ki, mely ugyanúgy meghatározó volt a korábbi – 15-17. század – idők 
asszonyainak életében, mint napjainkban: öltözködés és varrás, kertészkedés és a főzés, 
háztartás vezetése. Színes diákon láthattuk királynék, főurak feleségeinek 
„marhacsordát” érő ruháit, ékszereit, a kelengye részét képező, dúsan hímzett kendőket, 
a konyhában használatos edényeket vagy éppen egy ruhapróbát egy szabó műhelyében. 
Eltelt több évszázad is, de a nők szerepe, feladatai alapvetően nem változtak, csak a 
körülöttük lévő világ. 

 
 
Nagy érdeklődés kísérte Kovács Béla versmondó második önálló műsorát, 

melyre 2010. március 20-án került sor. Könyvtárunk támogató partnerként és a 
rendezvény szervezésében vett részt. A műsorban Ady Endre verseit hallhatták a 
jelenlévők, a verscsokrok között pedig a Kárpátia zenekar dalai szólaltak meg. Az 
előadás után kötetlen beszélgetéssel zárult a délután. 
 
Az Internet Fiesta 2010 rendezvénysorozathoz kapcsolódva -és a húsvéti ajándékozás 
gondjain enyhítve- „Segítsünk a nyuszinak!” elnevezésű programunkkal vártuk a 
szülőket, nagyszülőket március 23-án és 30-án. 
 

2010. március 26-án a Városi Könyvtár Lenti, a Honismereti Egyesület Lenti és 
a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület közös rendezvényére került sor. A 
"Muravidék" című kulturális folyóirat bemutatóján a város középiskolás diákjai 
voltak a vendégek. A program két házigazdája Győrffy Sándor főszerkesztő és Ruda 
Gábor szerkesztő volt. A folyóiratban megjelenő alkotásokról, a muravidéki magyar 
kisebbség kulturális tevékenységéről  - a folyóiratban rendszeresen publikáló - Zágorec-
Csuka Judit szerkesztő és Varga József muravidéki nyelvész, költő, író beszélt. Az 
előadók ajándékkal érkeztek, a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület saját 
kiadványait adták át az iskolák képviselőinek. 
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 Magyar Költészet Napja alkalmából Pálfy Margit színművész volt a 

vendégünk 2010. április 8-án. „Üzenek lovat” című estjén Ratkó József, Csoóri Sándor, 
Nagy László és Szécsi Margit költeményeiből összeállított versfüzért hallgathatott meg 
a közönség. Nyilassy Judit művészeti tanácsadó így írt az összeállításról: „Ez a 
versfüzér négy kiváló költőnkre emlékezik. Egy élőre és három elhunytra. A versek 
vallanak elszánásainkról, veszteségeinkről, izzásainkról, küzdelmeinkről, félelmet 
leküzdő, bátor menetelésünkről a kifürkészhetetlen jövő felé. Ezek a versek kérik, szinte 
követelik tőlünk: ne engedjük át üzenetüket a közönyös enyészetnek. Emlékezzünk 
szavaikra, figyelmeztetéseikre, a hátrahagyott jelekre, mellyel immár a mi útjainkat 
jelölhetik. Ez a versfüzér emlékezik, emlékeztet!” 
 

2010. április 14-én Mohos Mária - a Pécsi Tudományegyetem docense - "A 
Rábától a Muráig: a magyar-szlovén határtérség történeti földrajzi vizsgálata" 
című könyvének bemutatójára került sor. Az est első részében a szerző vázolta fel 
kutatásának témáját, a vizsgált időszakot és területet. Ezután Foki Ibolya - a Zala 
Megyei Levéltár főlevéltárosa - mutatta be részletesen az ábrákkal, diagramokkal 
színesített kötetet. 

 
2010. április 15-én került sor a Honismereti Egyesület Lenti és a Városi 

Könyvtár Lenti közös szervezésében a Holokauszt emlékülés megrendezésére. Első 
előadó Simon Dezső a Magyarok Világszövetségének Zala megyei elnöke volt, aki a 
zsidó nép eredetéről, történetéről, magyarországi letelepedéséről beszélt. Ezután Kis 
Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés volt elnöke emelkedett szólásra, kiemelt 
figyelmet szentelve a Zala megyei holokauszt történéseinek. Előadását történelmi 
eseményekre építette fel, szó esett többek közt a kiegyezésről, az 1919-es 
proletárdiktatúráról, trianoni békeszerződésről és a második világháború időszakáról. 
Harmadik előadó Csabai Hugó a POFOSZ megyei elnöke volt, aki személyes emlékeit 
elevenítette fel 1956-ról. Az estet Tantalics Béla nyugalmazott tanár, helytörténész 
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beszéde zárta. A rendezvényen közreműködött Kovács Béla versmondó és Ujj Dániel a 
Lámfalussy Sándor SZKI tanulója. 
 

Nagy érdeklődés kísérte 2010. május 10-én este könyvtárunk és a Kertbarát Kör 
Egyesület Lenti közös rendezvényét, ahol Kovács Gyula erdésszel, Az Év Zalai 
Emberével és Szarvas József Jászai Mari–díjas színművésszel, a Nemzeti Színház 
tagjával találkozhatott a közönség. Az „Ősi gyümölcsfajták nyomában” című 
előadáson többek között a gyümölcstermesztés ezeréves hagyományáról, a Kárpát-
medencében honos gyümölcsök hihetetlen fajtaválasztékáról, ezek megőrzésének 
fontosságáról hallhattak az érdeklődők. Közben Szarvas József tolmácsolásában a 
témához kapcsolódó versek, korabeli szövegek (p. Kanizsai Orsolya és Nádasdy Tamás 
levelezéséből) hangzottak el. Az előadás végén különféle, ősi recept alapján 
gyümölcsből készített párlatokat, ecetet lehetett megkóstolni. 

 

 
 

2010. május 14-én került sor a Városi Könyvtár Lenti, a Honismereti Egyesület 
Lenti és a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület közös rendezvényére, melyen a 
„Muravidék” című kulturális folyóirattal, s annak néhány alkotójával ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. A házigazdák, Győrffy Sándor főszerkesztő és Ruda Gábor  
szerkesztő mellett Salamon Árpád, Tantalics Béla, Zágorec-Csuka Judit, Pápes Éva 
és Hagymás István is megszólalt a folyóiratban publikáló szerzők közül. Elsőként 
Salamon Árpád grafikus művész beszélt a folyóiratban is megjelenő könyvjegyekről, az 
alkotás folyamatáról. Tantalics Béla történész Molnár Pálról, a bagladi születésű 
országgyűlési képviselőről és 1848-as honvédtisztről szólt néhány szót. Zágorec-Csuka 
Judit költő, irodalomtörténész Radnóti Miklós: Nem tudhatom című költeményére írt 
válaszául az Én már tudom... című versét adta elő. Pápes Éva művészeti író Zágorec-
Csuka Judit: A Zrínyiek nyomában című, 2003-ban magyarul már megjelent kötetének 
horvát nyelvű megjelenése apropóján méltatta a tanulmánykötetet és a szerző 
munkásságát. Győrffy Sándor azt is kihangsúlyozta, hogy a folyóirat történetében 
elsőként nem csak grafikák, hanem fotók is színesítik a  kiadványt. A 16. számnak 
nem csak a lapjait, de a borítóját is Hagymás István író és fotóművész  képei díszítik. 
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A szerkesztők nem titkolt célja felkutatni a magyar kultúra méltatlanul mellőzött 
személyiségeit , s a folyóirat lapjain nyilvánosságot adni azoknak a vidéki és határon 
túli alkotóknak, akik maradandó kulturális értéket hoztak létre. 
 

2010. május 18-án egy érdekesnek ígérkező, rendhagyó programra várta a város 
lakosait a Városi Könyvtár Lenti.  A Kertbarát Kör Egyesülettel közösen szervezett 
körsétán Kiss Marcell kertészmérnök kalauzolásával a város parkjaiban az ott 
található különleges fafajokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A másfél órás séta 
alkalmat adott arra, hogy rácsodálkozhassanak kisvárosunk természeti gazdagságára, 
hiszen Lenti parkjaiban számos örökzöld-ritkasággal is találkozhat az, aki nyitott 
szemmel jár. Eredetükről, jellemzőikről, velük kapcsolatos érdekességekről mesélt Kiss 
Marcell, bemutatta például a hegyi mamutfenyőt, a kínai szúrósfenyőt, különböző 
ciprusféléket, a ginkgo bilobát. A kellemes hangulatú sétán a megismert növényekkel 
kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is választ kaphattak az érdeklődők. 

 
        Baksa Melinda 

           
Gyermekprogramok 2010. 1. félévben 
 

A Mese Útja című országos rendezvénysorozat Boszorkány Hava - Százarcú 
Boszorka programsorozat alkalmából Rosta Géza 2010. február 23-án tartott verses-
zenés előadást „Boszi-zene” címmel. A rendezvényen az általános iskolák 1-3. 
évfolyamos diákjai vettek részt, akiknek Rosta Géza a boszorkányok üzenetét hozta el. 
Az egyórás programon az előadó többek között Csukás István, Weöres Sándor, Nagy 
László és Ágai Ágnes megzenésített műveit adta elő. Ehhez segítségül hívta a 
gyerekeket is, akik különböző hangszereket megszólaltatva részesei lettek az 
előadásnak. A műsor zárásaként egy érdekes programra hívta fel a résztvevők 
figyelmét: „Karnyújtásnyi Balaton - Öleljük át a Balatont”. Minden év május 15-én 
közös, minden balatoni települést érintő rendezvényekkel tisztelegnének a tó előtt, és 
most, az első alkalommal egy rekordkísérletbe is belevágnak: 200 ezer résztvevőt 
mozgósítva azt tervezik, hogy mint egy élő füzér, átölelik a Balatont. 

 
Az Internet Fiesta 2010 – hez kapcsolódva több programmal is vártunk 

mindenkit. Március 22-én és 29-én „Mire jó egy hírlevél” címmel a könyvtár 
elektronikus hírlevelével ismerkedhettek meg és egyben regisztrálhattak is gyermek és 
felnőtt látogatóink. Március 24-én és 26-án „GyerekNet” programunkon minőségi, 
gyerekbarát honlapokat ajánlottunk a fiataloknak. Március 25-én és 31-én szintén 
minden korosztálynak kínáltuk „Riadó! Vírusveszély” elnevezésű programunkat, 
melyen a neten előforduló spam-ekkel, vírusokkal kapcsolatban kaphattak gyakorlati 
segítséget az érdeklődők. 

2010. március 23-án 14.00 órai kezdettel  szavalóversenyen vettek részt a helyi 
és kistérségi iskolákból érkezett diákok. A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár 
által meghirdetett szavalóverseny területi döntőjére két korcsoportban - 5-6. és 7-8. 
évfolyam - jelentkezhettek a tanulók. Egy kötelező József Attila-vers és egy szabadon 
választott vers elmondása után a zsűri döntése alapján a következő eredmények 
születtek: 
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5-6. évfolyam: 
1. Tamása Róza 
2. Cséplő Zsófia 
3. Kalamár Anna 
Különdíj: Pap Martina 

7-8. évfolyam 
1. Bene Dániel 
2. Kalmár Ágnes 
3. Szabó Regina 
Különdíj: Bandi Júlia 

2010. március 27-én délután került sor a húsvéti játszóházra a Pro Arte 
Kulturális Egyesület és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében. A vendégek 
családdal érkeztek: gyermekek, szülők, nagyszülők közösen oldották meg a játékos 
feladványokat. Totó, tojáskereső, kirakó, rejtvény várta a játékos kedvűeket, a sikeres 
megoldásért pedig jutalom járt. Készíthettek még húsvéti díszeket, húsvéti tyúkocskát 
tojástartóból, nyuszit textilből, a vállalkozó kedvűek pedig hímes tojást festettek 
viaszoló technikával. A délután zárásaként a Napvirág Bábcsoport „A bátor sün” című 
előadására került sor. 

2010. április 20-án 14.00-tól került sor a Hetedhét Országos Mesemondó 
Versenyre. A megmérettetésre Grimm mesékkel készültek a 2-4. évfolyamos diákok, 
Jacob Grimm 225. születési évfordulója alkalmából. A versenyen a lenti iskolák mellett 
a lovászi, pákai, csesztregi és zalabaksai intézményekből is érkeztek tanulók. 
A zsűri döntése alapján a következő eredmények születtek: 
1. helyezett: 
 Sümegi Bogáta Kincső 
 Bekő Luca 
 Szalai Alexandra 
2. helyezett: 
 Pácsonyi Péter 
 Völgyi Zoltán 
3. helyezett: 
 Csrenkovics Antónia 
 Herczeg Fanni 
Különdíj: 
 "Kifejező előadásmód"-ért: Zakó Roxána  
 "Bájos mesélő"-nek: Horváth Edina 
 "A legjobb betétdal"-ért: Rákos Éva 
 

Május elején a könyvtár rajzpályázatot hirdetett a helyi óvodák 
nagycsoportosainak „Kedvenc évszakom: a tavasz” címmel. A könyvtárosokból álló 
zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek: 

1. helyezett: Burinda Linda és Csóbor Nikolett 
2. helyezett: Balogh Janka 
3. helyezett: Horváth Ádám 
Különdíjasok: Kámán Fanni, Standovári Ábel 

A beérkezett pályamunkák kiállításra kerültek a gyermekrészlegben, a kiállítás június 
19-ig tekinthető meg.  
         Bagladi Mónika 
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