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Előadók: Jakóczi Iván: Embernek lenni és keménynek – a kalcium és a D vitamin
szerepe a csontképződésben, Mörk László természetgyógyász: Gerincbetegségeink
megelőzése és kezelése.
Ünnepi Könyvhét
Június 5.
A Sétálóutcán vendégünk volt Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író
Június 5-6.
Könyvárusítás a Sétálóutcán
Pappné Beke Judit

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
„Találkozások” című kiállítás megnyitója
Megszépült könyvtárunkba vártuk kedves látogatóinkat 2013. január 10-én este. Az idei
év első rendezvénye a "Találkozások" című kiállítás megnyitója volt.
Krisztánovics György szavalatát hallhatták elsőként a megjelentek, majd a letenyei
Mákvirág Citerazenekar tagjai szólaltattak meg gyönyörű dallamokat hangszereiken.
Kovács Zoltán tanár, fotós nyitotta meg a kiállítást, művészetről, kézművességről,
tárgyi környezetünk megőrzéséről elhangzott gondolatai után a kiállított alkotások
várták kedves vendégeinket. Rikli Sándor kiscsehi gyűjtő galériájából a "Nemzeti
örökségünk, a Feszty körkép" és a "Magyar mesterművek fotósorozat" képeit, Zsupán
József festőművész alkotásait és Hermanné Szabó Anikó gobelinjeit csodálhatták meg a
jelenlévők. Az est pogácsa és frissítő melletti beszélgetéssel ért véget.
„A végtelen dallam”- Balás Endre előadása
A német zeneszerző születésének 200. és halálának 130. évfordulója alkalmából az idei
évet a zenei és kulturális életben Wagner-évvé nyilvánították. Hazánkban és külföldön
is színes programokkal várják a zenebarátokat. Ehhez csatlakozott könyvtárunk a KÉSZ
lenti csoportjával közösen megrendezett esten.
Balás Endre nyugalmazott pedagógus "A végtelen dallam - 200 éve született Richard
Wagner" című előadásában végigkövethettük a zeneszerző életútját, zenei pályafutását.
Megismerhettük családját, kapcsolatait, a kor zenei életének szereplőihez való
viszonyát. Az előadó segítségével végigkísérhettük több operájának történetét, közben
részleteket hallhattunk például a "A bolygó hollandi" vagy a "Lohengrin" című
művekből. Hallhattunk a zeneszerző magyarokhoz való kapcsolatáról, saját színházáról
és megtudhattuk, hogy mit is jelent a "végtelen dallam" kifejezés. Balás Endre kitért
arra is, hogy Richard Wagner személye erősen megosztja a zenével, zenetörténettel
foglalkozókat és a téma iránt érdeklődőket. Ennek oka pedig az 1850-ben megjelent
tanulmánya a zsidóságról a zenében.
Az esten elhangzottak mellett egy ajándékot is kapott könyvtárunk. Kedves vendégünk
könyvben és CD-re írva adta át a könyvtár igazgatójának a 2006. és 2011. között
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Lentiben megtartott nemzeti évfordulóinkról szóló megemlékezések anyagát. E
dokumentumokat látogatóink is megtekinthetik a könyvtárban.
„Költők nincsenek is”- Horváth Márk bemutatkozó estje
A televíziós tehetségkutatók lehetőséget biztosítanak az énekesek, zenészek, táncosok
számára, hogy országos ismertségre tegyenek szert. A média azonban igen mostohán
bánik a többi művészeti területen (pl. irodalom, képzőművészet, fotóművészet)
tevékenykedőkkel.
"Ismerjük meg!" elnevezésű új programsorozatunkban nekik szeretnénk lehetőséget
biztosítani a bemutatkozásra. 2012-ben Baley Endrével találkozhattak olvasóink, az idei
évben pedig egy ifjú tehetséggel ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Horváth Márk 1991-ben született. Lentiben él szüleivel és testvéreivel. Első verseit
tizenéves korában írta, később a prózaírásba is belekóstolt. Irodalmi folyóiratokban és
antológiában jelentek meg a művei. Bemutatkozó estjén beszélgetőpartnere Bellus
Attila, a Hevesi Sándor Színház művésze volt. Kettejük tolmácsolásában hallhattunk
ízelítőt verseiből - közülük néhányat megzenésítve - novelláiból, köztük az est címét
adó „Költők nincsenek is” címűt. Az est végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére is és
egy kis kötetlen beszélgetésre is.

„Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja”
A Lenti Honismereti Egyesület és a Városi Könyvtár Lenti 2013. február 27-én a
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett emlékülést 17 órai
kezdettel a könyvtár olvasótermében.
A rendezvényt Tantalics Béla helytörténész, a Lenti Honismereti Egyesület titkára
nyitotta meg. Simon Márta, a Lenti Honismereti Egyesület elnökhelyettese „A
magyarországi egypártrendszerű diktatúra” címmel tartott előadást. Ezt követően
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Molnár István személyes élményein keresztül elevenítette fel az 1950-es éveket.
Budapesten végezte a középiskolát és az 1956-os eseményekben egyetemistaként vállalt
aktív szerepet. A grafikus művész a forradalom leverése után emigrációba kényszerült.
Londonban élt és alkotott 2002-es hazatelepüléséig. Az összejövetelt Kovács Béla
szavalata zárta, az est hivatalos része után pedig még sokáig beszélgettek a résztvevők
múltról, jelenről és jövőről.
„Múzsák randevúja”
Kiállítással egybekötött találkozóra hívtunk mindenkit március 19-én este. Soós József
költőt 60. születésnapján barátai, tisztelői köszöntötték.
Dányi József citeramuzsikájával kezdődött az este, majd Német Józsefné igazgató
asszony és Horváth László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután
Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos versmondók tolmácsolásában szólaltak meg az
ünnepelt versei. A szót Bence Lajos muravidéki költő vette át, méltatva Soós Józsefet a
költőt, az embert és a barátot, felelevenítve a közös emlékeket. Szülőfaluról, családról,
munkáról és költészetről, múltról és jövőről Tóth Sándorné beszélgetett az ünnepelttel.
Az ajándékok napja volt ez a keddi nap, hiszen a költészet gyöngyszemeit tartalmazó
kötetek, zamatos szőlőszemekből készült bor, megannyi ölelés, jókívánság találta meg
gazdáját Soós Józsefben. A szemet gyönyörködtető hátteret pedig a két régi jó barát,
Kovács Zoltán fotós és Németh Dezső szobrászművész munkáiból álló kiállítás adta. Az
ünnepelttől vendégeink is kaptak ajándékot: több, még csak kéziratban meglévő versét
és egy prózai alkotását elsőként az est közönségének olvasta fel Soós József. A
találkozó a kiállítás megtekintésével, pogácsa és frissítő melletti beszélgetéssel ért
véget.
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Az ember fáj a földnek - Kovács Béla versmondó estje
Könyvtárunk olvasótermébe vártuk 2013. április 10-én a versszerető érdeklődőket, ahol
Kovács Béla negyedik önálló versmondó műsorára került sor ” Az ember fáj a földnek
címmel”.
Dányi József köszöntő szavai után Vörösmarty Mihály két versét, Balla László és Sík
Sándor egy-egy költeményét hallgathatta a szép számú közönség. Az első egység után
az idézett költők közül néhányuk életútjáról hangzott el ismertető, majd Dsida Jenő
Psalmus Hungaricus című verse következett. A harmadik versblokk előtt Dányi József
bevezetőjével Kovács Zoltán „Adj Békét Uram!” című diaporámája színesítette az estet.
Tóth Árpád, Reviczky Gyula, Babits Mihály, Somogyváry Gyula egy-egy művének
elhangzása után a műsort citeraszó zárta. A rendezvény végén üdítők, pogácsa és más
finomságok melletti kellemes beszélgetés várta a résztvevőket.
Magyar Költészet Napja - Paróczay László bemutatkozó estje
Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a
Magyar Költészet Napját. Idén Paróczay László költő fotókiállítással egybekötött,
bemutatkozó estjével köszöntöttük a jeles napot.
Német Józsefné köszöntője után Kovács Zoltán tanár, fotós nyitotta meg a rendezvényt.
Vendégünk beszélgetőtársa Bence Lajos muravidéki költő, irodalomtörténész volt. A
beszélgetés közben elhangzott költeményeket Pék Edit, Magyar Lajos és Dányi József
versmondók tolmácsolásában hallgathattuk meg, Tekán Kinga és Orgona László
előadóművészek pedig megzenésítve adtak elő verseket. Egy különleges ajándékot is
kaptak vendégeink: néhány nappal korábban papírra vetett új versét olvasta fel a költő.
Az est végén lehetőség nyílt Paróczay László fotóiból álló kiállítás megtekintésére is.
A fotókiállítás 2013. április 11. és május 4. között volt megtekinthető a
könyvtárunkban.
József Attila Megyei Versmondó Verseny
Idén április 13- án, szombaton könyvtárunk adott otthont a József Attila Megyei
Versmondó Verseny döntőjének. A rendezvényt Horváth László, Lenti Város
polgármestere nyitotta meg. A zsűri (Horváth Erzsébet, Horváthné Bencze Irén és
Kereki Judit) rendkívül nehéz helyzetben volt, hiszen a megye és a Muravidék 22
tehetséges szavalója közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.
Helyezettek:
5-6. osztályosok
1. Pál Laura (1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva)
2. Nátrán Péter (Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Dózsa
György Tagiskola, Zalaegerszeg)
3. Tóth Zoltán (Egry József Általános Iskola és AMI, Keszthely)
Városi Könyvtár Lenti különdíja:
Berke Laura (1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva)
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7-8. osztályosok
1. Pál Péter (1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Lendva)
2. Jeles Dorottya (Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagiskola, Keszthely)
3. Horváth Miklós Kristóf (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa)
Városi Könyvtár Lenti különdíja:
Budai Fanni (Zrínyi Miklós ÁMK, Murakeresztúr)

Az emléklapokat és a díjakat Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója adta át. A díjazottak továbbjutottak a „Regősök húrján...”
Dunántúli Vers- és Prózamondó Versenyre. A vándorserleget idén Muravidék csapata
vihette haza.
A verseny méltó zárásaként Tekán Kinga és Orgona László előadóművészek
József Attila és Utassy József megzenésített verseit adták elő.
További sok sikert minden versmondónak!
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny
Mesemondó versenyünkre 2-4. osztályos kisdiákokat vártunk, akik idén a
magyar népmesék széles tárházából tréfás és csalimeséket adtak elő. A hangulat nagyon
jó volt, hiszen a meséket mind a „versenyzők”, mind a közönség – persze a zsűrit is
beleértve – nagyon élvezte. A produkciókat Vogl Mária, Gazdagné Hancz Erika és
Német Józsefné értékelte.
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Első helyezést ért el Borbély Bíborka és Zsebeházi Marianna a Kincskereső
Általános Iskola Gutorföldi Tagintézményéből, valamint Király Gábor a pákai Öveges
József Általános Iskolából. Második helyen végzett a lenti Arany János Általános
Iskolából Szabó Réka, Bálint Benjámin és Sáfár Árpád Levente. Harmadik helyen két
tanuló végzett, Horváth Valentin Bálint az Öveges József Általános Iskola novai
tagintézményéből és Tóth Csenge a Kincskereső Általános Iskola Gutorföldi
Tagintézményéből. A zsűri különdíjat adott át Németh Andrásnak, a csesztregi Kerkai
Jenő Általános Iskola és Óvoda tanulójának, Büki Zoltánnak és Sali Máténak, akik a
lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskolát képviselték.
Ezúton is gratulálunk minden kis mesemondónak!
Zala megye középkori várai
A Műemléki Világnapot - április 18-át - az UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi
szervezete, az ICOMOS kezdeményezésére 1984 óta ünneplik világszerte. Ehhez
kapcsolódóan hallgathatták meg vendégeink 2013. április 17-én este a "Zala megye
középkori várai" című előadást.
A Városi Könyvtár és a Honismereti Egyesület közös, vetítéssel egybekötött estjén
Őriné dr. Bilkei Irén történész, főlevéltáros mesélt a középkori Zala megye várairól.
Megismerhettük a várak különböző funkcióit (közigazgatási, védelmi, reprezentációs),
hallhattunk a várábrázolásokról, majd a történész asszony végigvezetett bennünket a
várépítés korszakain. Megismerkedhettünk a "mentsvár" fogalmával, a várépítés fontos
szempontjaival, majd képek segítségével képzeletbeli körutazást tehettünk Zala megye
egykori és még ma is létező várainál. Korabeli metszeteket, rekonstrukciós képeket, légi
felvételeket láthattunk például Zalavár, Szigliget, Lendva, Lenti, Egervár, Zalabér,
Keszthely váráról, a még álló romokról vagy a vár helyéről. Az est végén vendégeink
megtekinthették Kovács Zoltán tanár, fotós lenti várról készült fotóit. A minikiállítás
április 17. és május 22. között volt látható a könyvtárban.
"Szállj gondolat arany szárnyon"
Idén a zenei élet több jeles évfordulóját is ünnepelhetjük. Kétszáz éve született Richard
Wagner, életéről, munkásságáról februárban hallhattunk. 2013. április 23-án a Városi
Könyvtár és a KÉSZ közös szervezésében Giuseppe Verdi születésének kétszázadik
évfordulója alkalmából az olasz zeneszerzőről tartott zenerészletekkel és fotókkal
színesített előadást tartott Balás Endre.
Hitvilág és emberi sors a költészetben - Varga Lászlóné dr.
Május 15-én a Kész helyi csoportjával közösen szervezett programsorozat második
rendezvényén Varga Lászlóné dr. "Hitvilág és emberi sors a költészetben" című
előadását hallgathatták meg vendégeink.
Az est Balás Endre köszöntő szavaival vette kezdetét, majd egy közösen elmondott ima
következett, mellyel a közelmúltban elhunyt Kondákor Gyula esperesplébánosra
emlékeztünk.
Vendégünk az előadásában a hit és az emberi sors kapcsolatát, egymásra gyakorolt építő
vagy éppen romboló hatását mutatta be. Ehhez segítségül a külföldi és magyar irodalom
jeles alkotóit hívta segítségül, életük meghatározó állomásait, történéseit és
művészetüket bemutatva. A színes diákról többek között Arthur Rimbaud angyali
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gyermekarca, a "niklai remete" Berzsenyi Dániel mélységes bölcsességet sugárzó arca
tekintett le a jelenlévőkre, műveiket, gondolataikat pedig Dányi József tolmácsolásában
hallgathattuk meg. A találkozó végén Varga Lászlóné dr. -egy még kötetben nem
megjelent - versét hallgathattuk meg a szerző előadásában.
Ősi, eltitkolt múltunk bölcsője, a Pilis - Herceg Ferenc előadása
A rédicsi Szentlélek Plébánia, a KÉSZ lenti csoportja és a Városi Könyvtár Lenti közös
rendezvényére vártuk a közönséget 2013. május 22-én este 18 órára a könyvtár
olvasótermébe. „Ősi, eltitkolt múltunk bölcsője, a Pilis, mint a magyarság szakrális
birodalma” címmel tartott előadást Herceg Ferenc a Pilisben élő nemzettudat építő,
helytörténész Piliskutató.
Az előadót Pék Edit mutatta be és egy önállóan előadott énekkel segítette a témára való
ráhangolódást. Az előadás első része a magyarság méltatása, a nemzettudat építésének
fontossága köré rendeződött. A második részben a Pilisben található Pomáz, a régi Buda
részének területe, Dobogókő, a Föld szíve, szívcsakrája, a Holdvilágárok, mint ősi
temetkező és kultuszhely és más szkíta emlékek kerültek terítékre. Herceg Ferenc
tolmácsolásában elhangzott Sajó Sándor „Magyar ének 1919-ben” című verse. Az estét
közös éneklés zárta.
Mindszenty József bíboros példás élete és az egyház üldöztetése
Mindszenty József bíborosra, életére, munkásságára emlékeztünk a Honismereti
Egyesülettel közösen rendezett esten május 29-én.
A rendezvény Kovács Béla versmondó szavalatával vette kezdetét, majd Tantalics Béla,
a Honismereti egyesület titkára vette át a szót. Köszöntő szavai után elsőként Simon
Márta "Az egyház üldöztetése az ötvenes években" című előadását hallgathattuk meg,
melyben a hazai és nemzetközi események bemutatása mellett kitért a Lentiben és a
megyénkben történtekre is. Az est második felében dr. Perger Gyula a Szombathelyi
Egyházmegye plébánosa, püspöki referens "Mindszenty József bíboros példás élete"
című előadása hangzott el. A gyermeki évek, tanulmányok bemutatása után a második
világháború utáni időszakról, közéleti tevékenységéről, üldöztetéséről is hallhattunk.
Részletek hangzottak el Mindszenty visszaemlékezéseiből többek között a
kihallgatásáról, édesanyjának írt leveléből. Az előadások után Tantalics Béla
helytörténész elevenítette fel a kor történéseinek hatását saját életére, munkájára
kivetítve. Az est végén lehetőség nyílt az "Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára"
című Vecsey kötet megvásárlására.
84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok
Az idei gyermekkönyvnapokat könyvtárunk Nagy M. Katalin helyi írónővel
ünnepelte. A vidám hangulatú foglalkozás során az 1-2. osztályos gyerkőcök
meghallgattak egy mesét, egy képzeletbeli játszótérről, ezután a bolondos macska
története kacagtatott meg bennünket. Majd egy kis kihívás várt a csapatokra, hiszen
furfangos kérdéseket kellett megválaszolniuk. A legügyesebb csapat jutalmul kis
katicákat kapott, de a többiek sem maradtak ajándék nélkül, hiszen a foglalkozás
második felében a kézművességé volt a főszerep. A gyerekek pillangót és golyófogó
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játékot hajtogattak, majd örömmel játszottak velük. A foglalkozás végén pedig a
„Gyere be rózsám, gyere be” című népdalra jártak el egy vidám táncot.

Pannon Tükör kulturális folyóirat bemutatója
Június 14-én este került sor könyvtárunkban a Pannon Tükör kulturális folyóirat 2013.
évi 2. számának bemutatójára.
Dányi József citeramuzsikája után Soós József bevezető szavai következtek, majd
Horváth László, Lenti város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az est
folyamán több mű is elhangzott a lenti szerzők alkotásaiból. Szekeres Frigyesné és
Magyar Lajos valamint a szerzők, Balás Endre, Molnár Gábor, Soós József
tolmácsolásában hallhattunk verseket és prózákat. A folyóiratot, a közelmúlt történéseit
és eljövendő terveiket Szemes Péter főszerkesztő-helyettes és Kaj Ádám rovatvezető
mutatta be.
Nyári Napközis foglalkozások 2013
Idén nyáron sem hagytuk unatkozni a fiatalokat, hiszen nyolc alkalommal,
szerdánként kézműveskedéssel és játékkal töltöttük a délutánokat. A környezettudatos
életmód jegyében zajló játszóházban az újrahasznosításé volt a főszerep. Nem dobtuk ki
a PET palackokat, a WC- és papírtörlő gurigát, a teafilter tasakot és a tojástartót sem,
inkább készítettünk belőlük díszeket, játékokat. Utolsó foglalkozásunkon a vidámság és
az egészséges ételek kaptak hangsúlyt, hiszen mókás szendvicseket készíthettek a
gyerkőcök. Rengeteg kreatív felhasználási ötlet született: készült bagoly, kisegér,
csecsemő, kisautó is.
Bagladi Mónika
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