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Okt. 24.  Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Halloween, Mohács, 
busójárás, tökfaragás 

Okt. 26.  Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VIII. forduló: Az olimpia 
jegyében 

Okt. 31. Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Nagy francia forradalom, 
18. sz. földrajzi felfedezések 

Nov. 7.  Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Egyiptom és a fáraók 
Nov. 13.  Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány VIII. forduló: Az olimpia 

jegyében 
Nov. 14.  Varázslatos karosszék: Kusudama hajtogatás 
Nov. 21.  Gyermekkönyvhetek: Akarsz-e játszani Tüsi Bohóccal? – Gergely János 

játékos foglalkozása 
Nov. 21.  Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Babilon, Mezopotámia, 

Egyiptom 
Nov. 23.  Gyermekkönyvhetek: Megmozdul a vers – Euritmia matiné előadás 
Nov. 26.  Gyermekkönyvhetek: Óvodások városi versmondó délelőttje 
Nov. 28. Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Advent, koszorúkészítés 
Dec. 5. Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Artúr király, kerek asztal 

lovagjai, Mikulás 
Dec. 12. Beszélgessünk kicsit másképp a történelemről: Karácsony 
Dec. 19. Karácsonyváró - Fadíszítés és könyvajánló a téli szünidőre a legújabb 

könyvekből 
 

         Magyar Szilvia 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
 

Konferencia a lenti várról 
A 2012. szeptember 26-án este lezajlott konferencia témája a lenti vár volt. A 
Honismereti Egyesülettel közösen szervezett rendezvény Kovács Béla szavalatával 
kezdődött, majd két előadás hangzott el. Simon Márta – a Honismereti Egyesület 
elnökhelyettese – a XVI. századi Magyarországot mutatta be. Taglalta a politikai 
helyzetet, bemutatta a kor meghatározó személyiségeit és árnyalt képet festett 
mindezeknek Zala megyére, Lentire és az itt élőkre gyakorolt hatásáról. Tantalics Béla – 
a Honismereti Egyesület titkára, helytörténész – a lenti vár szerepét mutatta be a török 
hódoltság idején. Előadásában a levéltárakban fellelhető iratok, oklevelek, a régészeti 
ásatások során előkerült leletek segítségével idézte fel a végvári katonák és a település 
lakosságának életét, a török elleni harcokat. Az estet Sabján Sándor – a Honismereti 
Egyesület elnöke – zárta, aki mondandójában a vár, mint épület és egyben a kollektív 
emlékezet jelképének megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. 

Horváth József: Kamaszévek Nován 1946-1950 - kötetbemutató 
Kötetbemutató helyszíne volt ismét a könyvtár. 2012. szeptember 28-án este Horváth 
József: Kamaszévek Nován 1946-1950 című kötetével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. A mű a már korábban megjelent „Gyermekévek Hernyéken” című könyv 
folytatása. A szerző a Nován eltöltött öt év történetét, a család életét, a település és 
egyúttal az országban történteket tárja az olvasó elé. A kötetet dr. Németh József 
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nyugalmazott múzeumigazgató, irodalomtörténész, a könyv lektora mutatta be, 
Krisztánovics György és Magyar Lajos tolmácsolásában pedig részletek hangzottak el. 
Az est végén lehetőség nyílt a kötet megvásárlására és dedikáltatására, pogácsa és egy 
pohár finom ital melletti beszélgetésre. 
 
Országos Könyvtári Napok 2012 
 

„Ami a kép mögött van” - fotókiállítás 
Kovács Zoltán tanár, fotós neve nem ismeretlen a könyvtárba látogatók előtt. Már több 
rendezvényen volt vendégünk, nagy sikerű diaporámás bemutatót tartott 
intézményünkben és több fotókiállítás is fűződik a nevéhez. Idén októberben „Ami a 
kép mögött van” címmel nyílt kiállítás a Kovács Zoltán gyűjtötte illetve készítette 
fotókból, melyeknek központi témája az időskor. A kiállítás november közepéig volt 
megtekinthető a könyvtár olvasótermében. 

A magyar nép táncai 
Október 4-én csütörtökön a Könyvtári Napok lenti programsorozatának keretében 
néptáncosok vették birtokukba az olvasóterem színpadát. „A magyar nép táncai” című 
esten a Kerka Táncegyüttes tagjai – Balogh Nóra, Horváth Diána, Német Viktória, 
Pődör Anna, Borsos Bertalan, Cseke Márk, József Kornél és Tamás Gábor – tartottak 
fergeteges bemutatót. A táncok között Kiss Norbert, az együttes művészeti vezetője 
beszélt a táncokról, a különböző táncdialektusokról, koreográfiákról. Hallhattunk a 
tánctanulás alkalmairól, a korabeli mulatságokról és az ott érvényes viselkedési 
szabályokról, a kialakuló hagyományokról. Tánc és zene, viselet és virtus, hagyomány 
és ismeret tette élvezetessé ezt az estét, ahol láthatóvá vált az Elizabeth Mazuchelli által 
leírt gondolat: „A magyarok egész lényükkel táncolnak. Náluk Terpsychore 
művészetének gyakorlása nem csupán lassú és kecses hullámmozgású figurák sora, 
hanem az öröm teljes vad odaadása.” 

„Egy korty derű” – V. Kulcsár Ildikó estje 
2012. október 5-én V. Kulcsár Ildikó író, a Nők Lapja munkatársa volt könyvtárunk 
vendége. „Egy korty derű” című estjén megtöltötték az olvasótermet a szép számmal – 
még a határon túlról is érkező – érdeklődők. Napjainkban divattá vált panaszkodni 
Magyarországon, a depresszió szinte „kötelező” korra és nemre való tekintet nélkül. 
Furcsán, megütközve néznek arra, aki tud és akar nevetni, meri élvezni és szépnek 
találni az apró pillanatokat, a hétköznapi csodákat, legyen az egy ablakon bekacsintó 
napsugár vagy egy illatozó tavaszi virág. A derűre pedig mindannyiunknak szüksége 
van fogalmazta meg V. Kulcsár Ildikó, és hogy ezt a mindennapokban is érezhessük 
szükségünk van a családunkra, barátainkra, iróniára és egy jó nagy adag öniróniára is. 
Ezek a gondolatok tükröződtek vissza az elhangzó könyv- és levélrészletekből, 
melyeket Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos tolmácsolásában hallhattunk. A 
kacagásra ingerlő, olykor megkönnyeztető, lebilincselő est végén lehetőség nyílt V. 
Kulcsár Ildikó legújabb – Szeretetvár című – könyvének megvásárlására és 
dedikáltatására is. 
 

 50



HHÍÍRREEKK  

 
 

„Magyarországért” – Kovács Béla versmondó estje 
2012. október 17-én a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja, a 
Fehérbottal a Kerka Mentén Egyesület, a Lenti és Vidékéért Alapítvány és a Városi 
Könyvtár Lenti közös szervezésében került sor könyvtárunkban Kovács Béla 
„Magyarországért”című estjére. Kovács Béla harmadik alkalommal örvendeztette meg a 
nagy számban összegyűlt versszerető közönséget önálló műsorával. 2005-ben Magyar 
Zsoltár címmel tíz költő tizenöt verse, 2010-ben A tűz márciusa címmel Ady Endre 
húsz verse hangzott el tolmácsolásában. Ez alkalommal tizenkét ismert és kevésbé 
ismert költő – pl. Kölcsey Ferenc, Wass Albert, Sajó Sándor, Gyóni Géza - verseiből 
nyújtott át egy csokorra valót. A három egységben előadott versek között Dányi József 
mutatta be az idézett alkotók életét, pályáját majd a versfolyam végén citerajátéka 
csendült fel. Ezt követően Soós József költő osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. 
A rendezvény pogácsa és finom italok melletti kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 
Hóbor József: „Nem akarok hős lenni!” – kötetbemutató 

Az 1956-os eseményekről a mai napig jelennek meg könyvek. 2012. november 8-án a 
Honismereti Egyesülettel közösen megrendezett esten a Lovásziban lezajlott 
eseményeket bemutató  „Nem akarok hős lenni!” című kötet került bemutatásra.  
Hóbor József politológus, tanár többéves kutatómunkájának eredményeit bemutató 
könyv első része egy Farkas Bélával készült interjú, második része pedig korabeli 
levéltári anyagokat tár az olvasó elé. Ezen dokumentumok segítségével tekinthetünk 
bele abba a koncepciós perbe, melynek során Farkas Bélát 13 év börtönbüntetésre 
ítélték. Az 1926-ban született, okleveles bányamérnök volt a lovászi olajüzem 
munkástanácsának elnöke az ötvenes években. Nagy szerepe volt abban, hogy a 
településen nem történtek atrocitások, nem keletkeztek károk az olajkutakban. A kötet 
szerzőjével Tantalics Béla, a Honismereti Egyesület titkára beszélgetett. 
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Felújítás – költözés 
Lenti Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Városközpont funkcióbővítő 
megújítása Lentiben” című, sikeres pályázatának keretében került sor többek között a 
könyvtárnak is helyet adó épület felújítására. A munkálatok idejére a volt Zeneiskola 
épületében kapott ideiglenesen helyet könyvtárunk. 2012. november 17-én kezdtük meg 
a visszaköltözést a felújított, alapterületében megnövekedett „régi-új otthonunkba”. Az 
épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje mellett galéria és tetőtér kialakítására is sor 
került. Itt kapott helyet az eddig külön épületben lévő könyvraktárunk. Megújult, 
megszépült könyvtárunkban is sok szeretettel várjuk látogatóinkat, kollégáinkat! 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 52



HHÍÍRREEKK  

„Rezdülések” – író-olvasó találkozó Baley Endrével 
„Ideiglenes otthonunktól”, a volt zeneiskola épületétől búcsúztunk ezzel az esttel, 
melyről álljanak itt Baley Endre és beszélgetőtársa, Horváth Erzsébet gondolatai. 

 

 
 
Micsoda est volt! Azt sem tudom, hogyan kezdjem, de legjobb lesz talán a 

köszönettel, ami Lenti városának, az ott lakóknak szól. Nem fogadtak, hanem 
befogadtak. A meghívón szereplők felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg mindenkit, 
aki ott volt. 
Külön szeretném kifejezni hálámat Német Józsefné Juditnak, valamint Utassyné 
Horváth Zsókának, akik a Lenti Könyvtár költözési mizériájának kellős közepén is olyan 
profin szervezték meg az estet, ahogyan álmaimban sem mertem volna gondolni, 
továbbá az Utassy Versmondókörnek: Dr. Bencze Katalinnak, Danyi Józsefnek, Magyar 
Lajosnak, Orgona Lászlónak, Szekeres Frigyesnének és Tekán Kingának,  valamint 
mindenkinek, aki közreműködött a szervezésében, bonyolításban. De hasonlóan 
kiemelkedő köszönet illeti a hallgatóságot, akik az Orgona Laci által hihetetlen jól 
megzenésített verseimből velünk együtt énekeltek el egyet.  
Én csak néhány verset, novellát vittem Lentibe, ám olyan értékeket kaptam cserébe, amit 
igyekszem majd minél több helyre eljuttatni. Szeretnék köszönetet mondani továbbá az 
általános iskolák tanárainak, akik lehetővé tették számomra, hogy együtt játszhassunk 
az író-olvasó találkozó előtti napon a harmadik osztályos gyermekekkel. Ezek a 
pillanatok leírhatatlan hatással vannak arra, aki gyermekeknek ír. Jó volt mesélni, 
verset mondani nekik, de még jobb, amikor mindezt együtt tettük. Köszönöm a szép 
rajzokat, amivel megajándékoztak, ahogy ígértem, egytől egyig kikerülnek a 
falra. Remélem, mihamarabb újra találkozhatunk! Ha előbb nem, hát tavasszal, amikor 
talán végre megjelenik az új gyermekverses kötetem. 
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Micsoda est volt! Tudom, érzem, valami megváltozott aznap este bennem. Egy kicsit 
más lettem, egy kicsit több. Ami tudat alatt hiányzott mindennapi budapesti életemből, 
abból kaptam néhány órányit. Hitet, erőt, szeretetet, hogy tegyem, amit tennem, írjam, 
amit írnom kell.  
Meggyőződésem, az írás nem arról szól, hogy megmutassam a kortársaknak, mennyire 
tudom meglovagolni a divatos áramlatokat. Mind prózában, mind lírában arra 
törekszem, hogy azt adjam, ami vagyok, ahogy látom a világ dolgait.  
 

Daloljon az ember 
 

Úgy járom e földet, 
hogy dalra fakadjon, 

fűszál, virág, erdő 
mind versbe csorduljon, 

hadd lássa a világ, 
mit látnia kéne, 

daloljon az ember, 
ha sírnia kéne! 

                                    (Baley Endre) 
 

Mondani, mondani, énekelni, szívből dúdolni együtt a közönséggel! Ilyen 
érdeklődés kísérte Baley Endre 2012. november 22-én Lentiben rendezett író-olvasó 
találkozóját. A sok műfajú alkotónak ez volt az első megmérettetése olvasói előtt. 
Kikerekedett a színes paletta, hiszen előző nap a város két általános iskolájának 
harmadikosai egy vidám rendhagyó irodalom órán vehettek részt. A költő jó pedagógiai 
érzékkel színesen, játékosan avatta be kis hallgatóit a semmi mással össze nem mérhető 
élményvilágba. Gyerekversek, meserészletek, majd a következő napon versek, 
egypercesek, novellák hangzottak el az Utassy versmondókör értő tolmácsolásában.  
"Ilyen rövid volt?" - vélték elsőre a hallgatók a másfél órás együtt-lélegzést. Az írások 
minden gondolatisága, érzelemvilága megérintette őket: múltunk, létünk, aggodalmaink, 
örömeink. 

 
Baksa Melinda 

 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 

Nyári napközis foglalkozások 2012 
A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idei nyáron sem hagytuk unatkozni azokat a 
gyerkőcöket, akik a szünetben is ellátogattak könyvtárunkba. A tavalyi tapasztalatokra 
építve minden héten játékos, irodalmi köntösbe bújtatott kézműves foglalkozásokkal 
vártuk az ügyes kezű kicsiket és nagyokat. A gyerekek a meséken, játékokon és 
természetesen az elkészített munkákon keresztül bepillantást nyerhettek az ékszerek 
történetébe, megismerkedhettek a mozaikokkal és a fonalgrafikával, kalandozhattak a 
halak birodalmában és felfedezhették a rovarvilág rejtelmeit is. A foglalkozások közül a 
kopácsoló harkály aratta a legnagyobb tetszést, hiszen a résztvevő kismesterek nemcsak 
egy aranyos játékkal gazdagodtak, hanem a technika érdekes világába tehettek egy 


