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Június 7-én este a Kápolnai Kézművesek munkáiból álló kiállítás megnyitójára 
gyűltek össze az alkotók családtagjai, barátai, ismerősei, a művészet szeretői. Gyulavári 
Adrien, az Ádám Jenő AMI tanára fagottszólója után Sabján Sándor, a Honismereti 
Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A kiállítást Tantalics Béla 
helytörténész nyitotta meg, röviden bemutatva az alkotókat; műveiket, a 
kézművescsoportot képviselve ezután Molnár István vette át a szót. Az ünnepélyes 
percek után finom pogácsa és pohár ital mellett kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség. 
Arató Ferencné festő, Czigány László és Kerese László bútorasztalos, Koltai Tiborné 
díszítőművész, Kulcsárné Arató Mónika festő, Molnár Attila kőfaragó, Molnár István 
grafikus és Ruzsics Lajos festő munkáit 2011. június 7-30. között tekinthették meg az 
érdeklődők a könyvtár olvasótermében. 

 
"Beszél majd az utókor..." 
"Beszél majd az utókor..." címmel verses-zenés estre várta a könyvtár azokat az 

érdeklődőket, akik szeretik a költészetet, és a humort, nevetést, vidámságot is fontosnak 
tartják életükben. A 2011. október 28-án tartott rendezvény a Fehérbottal a Kerka 
Mentén Egyesület, a Lenti és Vidékéért Alapítvány és a Városi Könyvtár Lenti közös 
szervezésében jött létre. Az est ötletét Romhányi József születésének 90. évfordulója 
adta. Bertainé dr. Paczolay Ilona, Harasztiné Sümegi Mária, Kovács Béla és 
Krisztánovics György versmondók a Romhányi-művek mellett más költők humoros 
írásaival is szórakoztatták a vendégeket, míg Dányi Józseftől Romhányi József életéről, 
munkásságáról hallhattak a jelenlévők. A zenei betétekkel színesített este pogácsa és 
üdítő melletti beszélgetéssel, nosztalgiázással ért véget. 

 
Soós József verseskötetének bemutatója 
Kötetbemutató helyszíne volt a könyvtár olvasóterme 2011. november 9-én. 

Soós József második verseskötetének bemutatójára gyűltek össze az irodalmat szerető 
könyvbarátok. Horváth László polgármester köszöntő szavai után zalai dallamokat 
szólaltatott meg citerán Dányi József. Ezt követően Péntek Imre - a Pannon Tükör 
kulturális folyóirat főszerkesztője - mutatta be a "Holt kutak mélyéről" című kötetet. 
Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos versmondók tolmácsolásában az új 
költeményekből összeállított verscsokrot hallgathattak meg a jelenlévők. A költővel 
Korosa Titanilla beszélgetett a versek keletkezéséről, az ihlető elemekről, a versírás 
szépségéről-nehézségeiről és a jövőbeni tervekről. Meglepetésként ezután a kötet 
szerzője legújabb - kötetben még nem megjelent - verseiből olvasott fel. Az est 
dedikálással és pogácsa melletti beszélgetéssel ért véget. 

 
Lenti és a Bánffyak a középkorban – Őriné dr. Bilkei Irén előadása 

diákoknak 
November 23-án Őriné dr. Bilkei Irén történész volt a vendégünk. A Zala 

Megyei Levéltár főlevéltárosa már több alkalommal is tartott előadást könyvtárunkban. 
A Lámfalussy Sándor Szakközépiskola diákjainak városunk és a vidék középkori 
védőbástyájáról és annak történetéről, tulajdonosairól mesélt. Az elmúlt századokról 
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nem csak a politikai eseményeket idézte fel, hanem a mindennapi életet is, és a 
fennmaradt tárgyi emlékeket bemutatva elégítette ki a fiatalok kíváncsiságát. A diákok 
nem csak megnézhették a régi okleveleket, hanem az előadó segítségével 
megpróbálhatták elolvasni is a bennük leírtakat. 

 
Göncz László: Kálvária - kötetbemutató 
December 15-én este a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai Szervezete és a Városi 

Könyvtár Lenti közös szervezésében került sor dr. Göncz László „Kálvária” című 
kötetének bemutatójára. A muravidéki író, történész szakkönyvei és 2003-ban megjelent 
első regénye után az új mű a II. világháború idejére vezeti vissza az olvasót. Az est 
Tótiván Endre, a Lámafalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának 
megnyitója után a regény egy részletével vette kezdetét, melyet Dányi József 
tolmácsolásában hallgathattak meg az érdeklődők. A program résztvevőit és vendégeit 
dr. Bence Lajos költő, irodalomtörténész köszöntötte. A szerzővel Péntek Imre költő, a 
Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztője beszélgetett a kötetről, szereplőkről, a 
mű üzenetéről. Az est végén lehetőség nyílt a kötet megvásárlására, dedikáltatására és 
pogácsa, frissítő melletti beszélgetésre. 

 
Az ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK ZALA MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN – 

ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0068 azonosító számú projekt keretében valósult meg 2011. 
szeptember 12. és október 14. között a „Könyvtárhasználatra irányuló digitális és 
információkeresési készségeket fejlesztő program”, három alkalommal –
alkalmanként húsz órában – összesen 18 fő részvételével. 

 
A kereplőtől a tekerőig - ifj. Horváth Károly előadása 
Ifjabb Horváth Károly népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere a magyar nép 

hangszereiről, népdalkincséről, a népzenekutatás fontosságáról tartott előadást 
november 11-én este. A hangszercsaládok fejlődéstörténetének bemutatása mellett 
vendégeink ízelítőt kaptak a zúgattyú, kereplő, tárogató, körtemuzsika, brácsa és a 
tekerő hangjából, a hangszereken megszólaltatható dallamokból is. Népdalgyűjtőink, 
népzenekutatóink munkásságának köszönhetően nem merültek feledésbe például 
tájegységünk és hazánk katonadalai. Együtt énekelhették vendégeink az előadóval a 
népdalokat, többek között a sokak által ismert és szeretett "Szép Zalában születtem" 
címűt. 

Neszmélyi Magdolna: Széttört tükör - előadás diákoknak 
Neszmélyi Magdolna színművész „Széttört tükör: az első szerelem versei, dalai 

a humor jegyében” című előadásán vehettek részt középiskolás diákok 2011. november 
14-én délelőtt könyvtárunk olvasótermében. A versválogatás a kezdetektől, vagyis az 
óvodáskortól kísérte végig az első szerelem témakörét magyar és külföldi szerzőktől 
egyaránt. Lackfi János Fiúk dala, Lányok dala c. versei után többek között Varró 
Dániel, Babits Mihály, Robert Burns műveiből kaptak ízelítőt a résztvevők. A vidám, 
humoros, olykor elgondolkodtató versek között a szerelemhez kapcsolódó dalokat, 
népdalokat hallgathattak a diákok, sőt közös éneklésre is sor került. 
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Még mindig Beatles! – 
Kovács Zoltán előadása 
2011. december 13-án, kedden 
került sor a könyvtárban 
Kovács Zoltán előadására 
„Még mindig Beatles!- a 
legendás zenekar megidézése” 
címmel. 
Hogy is kezdődött a történet? 
Hogy tudta az 1940-es évek 
elején Liverpoolban megszületett 
négy egyszerű srác zenéjével 
meghódítani a világot? A 
válasz a zenerajongó fotós 

adatokkal, évszámokkal, nevekkel és színes adomákkal átszőtt előadásából derült ki. Az 
est során betekintést nyerhettek a vendégek az együttes életébe és a 60-as évek 
„könnyűzene gyártásának” világába is, részletek bemutatására került sor a „Sárga 
tengeralattjáró” és az „Egy nehéz nap éjszakája” című filmekből. Felcsendültek olyan 
népszerű és kevésbé ismert Beatles dallamok is, mint például a „Love, love me do”, 
„Something”, „Eleanor Rigby”. 
Az előadó régi álma valósult meg, amikor a Because című zeneszám aláfestésével 
elkészítette saját diaporámás összeállítását, melynek téli, havas fákat ábrázoló képei a 
dallammal együtt a tél gyönyörű arcát mutatták meg. A zenekar megidézését azonban 
nem csak a dallamok, filmbejátszások, hanem poszterek, bakelit lemezek, naptár, 
könyvek is segítették, az ezekből álló minikiállítás az év végéig látható a könyvtárban. 
Utolsóként a Long Play 33 1/3 című hazai zenekar „Christmas time brings” című dala 
csendült fel, már most karácsonyra hangolva mindenkit. A 60-as évek házibuli 
hangulatát megidézve zsíros kenyér és tea fogyasztásával, beszélgetéssel zárult a jó 
hangulatú este. 
         Baksa Melinda 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 
Programok 2011. II. félév 
 
82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok 
 

„Csudajó könyvek” címmel rendeztünk kiállítást június 2. és 11. között a 
könyvtár gyermekrészlegében. Gyermekkönyvállományunk olyan gyöngyszemeit 
kínáltuk fel az érdeklődő gyerekeknek és felnőtteknek, melyek kortárs gyermek- és 
ifjúsági íróink tollából születtek. A mesék, versek, ifjúsági regények és ismeretterjesztő 
könyvek egy-egy csoportja sorakozott az állványokon. A könyveket egy-egy 
„könyvjelzővel” is elláttuk, amelyen az adott műből vett, általunk érdekesnek, 
meghatónak vagy viccesnek tartott, figyelemfelkeltő idézeteket olvashattak a gyerekek, 
s ha ez alapján megtetszett a könyv, alaposabban is elmélyedhettek a sorok között. 
Egyéni érdeklődők és iskolai csoportok egyaránt felkerestek minket a kiállítás ideje 

 80


