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NÉPSZERŰ ELŐADÁSOK LENTIBEN  
 

„Meséről felnőtteknek - Pápes Éva előadása” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében és a Magyar 
Népmese Napja alkalmából került sor Pápes Éva meseszimbólum-fejtő "Meséről – 
felnőtteknek" című előadására 2014. szeptember 30-án 18.00 órai kezdettel a Városi 
Könyvtár Lenti olvasótermében. 
Pápes Éva író, művészeti író, költő már évek óta foglalkozik a mesék világával. 
Elmondása szerint Boldizsár Ildikó meseterapeuta varázsolta el, miután ő maga sokáig 
csak elméleti szinten foglalkozott mesével. Az előadás első harmadában nagy 
lelkesedéssel mesélt a Rigócsőr király című meséről, ami az Ő meséje és végül arra 
motiválta, hogy a mesékkel, szimbólumaikkal foglalkozzon, mesecsoportokat vezessen. 
Ezután az álmok és a mese nyelvezetének összehasonlításáról beszélt az előadó. Az álom 
ugyanúgy képekben, szimbólumokban tárja fel előttünk személyes mitológiánkat, a 
különbséget csupán az adja, hogy míg az álmok képsorozata általában ködös, addig a 
mese szerkezete kristályszerűen tökéletes. Ezután szóba került a férfi és női szerepek 
megjelenése a mesékben. Az előadás végén beszélt mostani munkájáról: Tőrös Ildikóval 
egy éve dolgoznak már együtt, az ő családállító módszere, tudása és a mese nagyon jól 
megférnek egymással. Közösen vezetnek terápiás foglalkozásokat az érdeklődőknek. 
Lezárásként kedvenc történetét ,a "Levágott kezű leány" című mesét hallgathatták meg a 
jelenlévők. Vendégünk nagy hatást gyakorolt a közönségre, akik közül többen is jelezték, 
hogy szívesen hallgatnák máskor is és vennének részt csoportos foglalkozáson is. 
 
„A filiszteusok földjén - dr. Gürtler Katalin előadása” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. október 
9-én hallgathatták meg az érdeklődők dr. Gürtler Katalin "A filiszteusok földjén - régész 
voltam Izraelben" című előadását. 
A filiszteus kifejezés hallatán a legtöbb embernek Dávid és Góliát története jut az eszébe. 
Dr. Gürtler Katalin bibliai régész estjén megismerhettük a tengeri népek közé tartozó 
filiszteusok történetét. A diákkal színesített előadásból képzeletben végigjárhattuk a nép 
vándorlásának állomásait, hallhattunk ősi nagy városairól, mint például Gát, Ekrón, 
Askelon. Az előadó bemutatta öltözetüket, fegyverzetüket, építészetüket, mindennapi 
használati tárgyaikat. 
 
„Országos Könyvtári Napok Lentiben” 
Könyvtárunk idén is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz, melynek keretében 
2014. október 13. és 19. között színes programokkal vártunk minden korosztályt. 
 
„A magyar nép táncai - Kiss Norbert és a Kerka Táncegyüttes előadása” 
2014. október 14- én kedden került megrendezésre Kiss Norbert koreográfus és 
művészeti vezető „A magyar nép táncai” című előadására a Kerka Táncegyüttes 
közreműködésével. 
Az est első részében megismerkedhettünk a magyar népzene- és néptáncgyűjtés 
történetével, korszakaival, jeles képviselőivel. Rövid összefoglalót kaptunk Martin 
György, Paulini Béla, Molnár István, Rábai Miklós munkájáról, Tímár Sándorról és a 70-
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es évek táncházmozgalmáról. Majd napjaink koreográfusairól, néptánccal foglalkozó 
szakembereiről – például Zsuráfszky Zoltánról, Diószegi Lászlóról – és tevékenységükről 
hallhattunk. A Kerka Táncegyüttes tagjai magyarpalatkai táncokkal színesítették az 
előadást. A következő gondolati egységben a zalai néptáncgyűjtés volt a központi téma. 
A viszonylag kevés fennmaradt anyagból legjelentősebb a sármelléki gyűjtés, de az MTA 
archív tárában bázakerettyei, bocföldei, botfai anyagot is őriznek. A néptánc mellett a 
hetési, göcseji népviseletről is hallhattunk, érdekességként megtudtuk, hogy Zalában már 
a hetedik életévüket betöltött lányok is kontyban hordták a hajukat, melyet gyöngyös 
neccel díszítettek. Ismét a táncosok foglalták el a színpadot, a színpompás ruhába öltözött 
lányok és párjaik bogártelki táncokat táncoltak. Az est utolsó részében a koreográfus 
feladatairól, munkájáról hallhattunk, befejezésül pedig felső-tiszavidéki táncokat 
láthattunk. 
 
„Töréspontok – kamaszok hullámhosszán” 
Október 16-án pénteken a Lámfalussy Sándor Szakképző diákjaihoz Köbli Tamás 
mentálhigiénés szakember látogatott el, aki "Töréspontok - kamaszok hullámhosszán" 
című előadásában a serdülőkor és a fiatal felnőttkor kríziseiről beszélt. 
 
 
„Két szál pünkösdrózsa: a népdal Lentiben és környékén - Balás Endre előadása” 
2014. október 16-án került sor Balás Endre nyugalmazott középiskolai tanár „Két szál 
pünkösdrózsa – a népdal Lentiben és környékén” című előadására. 
 Az est közös énekléssel kezdődött, az előadás címében szereplő népdalt együtt énekelték 
a közönség soraiban ülők az előadóval. A továbbiakban a magyar népdalgyűjtés 
történetét vázolta fel az előadó. Bemutatta jelentős alakjait, tevékenységükből az 
érdekességek mellett elsősorban városunkban és a környező településeken végzett 
gyűjtőmunkájukról hallhattunk. Megtudhattuk, hogy a népdalgyűjtők közé tartozott 
például Jókai Mór, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály is. A zalai népdalgyűjtés 
kapcsán beszélt Vikár Béla tevékenységéről, aki többek közt a Kalevala fordítója volt. 
Vikár Béla első zalai gyűjtése 1898-ból származik, az est címadó dalára Reszneken talált 
rá. Kutatásai során fonográfot használt és gyorsírással jegyezte le a dalok szövegét. A 
továbbiakban hallhattunk Gönczi Ferenc néprajzkutató munkásságáról, aki a népdaloknak 
sajnos csak a szövegét jegyezte fel. Megtudhattuk, hogy a kiváló hallású zeneszerző, 
tanár Vannay János gyűjteménye eltűnt, a zalai születésű Pungor Antal pontos 
forrásmegjelöléssel jegyezte le a népdalokat, többek között Reszneken is végzett gyűjtést. 
Természetesen nem maradhatott ki az előadás színes anyagából a Vajda József és id. 
Horváth Károly munkásságát méltató és bemutató anyag sem, és ahogyan közös 
énekléssel kezdődött az este, azzal is zárult: id. Horváth Károly gyűjtéséből énekelték az 
előadóval együtt vendégeink az „Átimennék a Murán…” című népdalt. 
 
„Pannon Tükör kulturális folyóirat bemutatója” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. október 
17- én pénteken került sor a Pannon Tükör című kulturális folyóirat 2014. évi 3. 
számának bemutatására. 
Német Józsefné könyvtárigazgató asszony üdvözlő szavai után a helyi Nefelejcs Dalkör 
előadásában népdalcsokrot hallhattunk, majd Horváth László, Lenti város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. Az előadást Szekeres Frigyesné, Dányi József és Magyar 
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Lajos versmondók szavalatai és citerajáték gazdagította. Az est vendégei –Bence Lajos, 
Geresits Gizella, Kondákor Gyöngyi, Molnár Gábor, Soós József- saját műveikből adtak 
elő részleteket. Szemes Péter, a folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatta be a folyóiratot 
és néhány kulisszatitokba is beavatta a közönséget. Soós József a Pannon Írók Társasága 
Lenti Csoportja – Csordás János Kör képviseletében a jövőbeni terveikről beszélt. A 
találkozó három meglepetés-vendége –Berkes József, Dezső Katinka és Lukács Iza- saját 
költeményeikkel mutatkoztak be először a helyi közönség előtt. 
 
"Virágos kenderem kiázott a tóba...: A téli ünnepkör hagyományai - Kiss Norbert 
előadása” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. 
november 6-án hallgathatták meg az érdeklődők Kiss Norbert koreográfus „Virágos 
kenderem kiázott a tóba” című előadását. 
A városi könyvtár olvasótermében megrendezett esten a Kerka Táncegyüttes művészeti 
vezetője a téli ünnepkör hagyományait mutatta be. Ezek a hagyományok korábban az 
emberek egész életét átszőtték. Gyermekek és felnőttek, nők és férfiak egyaránt részt 
vettek a jeles napokhoz vagy éppen életszakaszokhoz kapcsolódó eseményeken, 
mindennapjaik részét képezték a hagyományok. Kiss Norbert az előadását a játék 
fogalmának bemutatásával kezdte, majd a játékgyűjteményekről és a játékok fajtáiról 
beszélt. S hogy miért is volt olyan fontos a játék? Mert ezeken keresztül tanulták meg a 
gyerekek, fiatalok az élet szabályszerűségeit, hogy hogyan kell nőként vagy férfiként 
viselkedni. Sok érdekes dolgot hallhattunk a Mindenszentek napjától induló időszakról is, 
a jeles napokhoz (Márton, Luca, Miklós, András, János) kapcsolódó szokásokról, a 
mulatságokról a fonóban és a tollfosztóban töltött időről. Az előadást a Kerka 
Táncegyüttes fiataljainak szereplése színesítette. 
 
"Lerakott kövek: megélni és túlélni, megérteni és tovább adni… - találkozó 
holokauszt túlélőkkel” 
2014. november 11-én este 18 órai kezdettel a Városi Művelődési Központ Zrínyi 
termébe vártuk az érdeklődőket a” Lerakott kövek – megélni és túlélni, megérteni és 
továbbadni…” című találkozóra holokauszt túlélőkkel. A program a TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás támogatása 
könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében került megrendezésre. 
A Városi Könyvtár Lenti igazgatójának köszöntő szavai után Drávecz Gyula, Lenti Város 
alpolgármestere nyitotta meg a rendezvényt, aki felidézte azt a zsidó hagyományt is, hogy 
halottaikról nem virággal, hanem a sírjukra lerakott kövekkel emlékeznek meg. A 
találkozó a címét -„Lerakott kövek”- egy idén megjelent kötetről kapta, melyet az 
Ariadné csoport jelentetett meg. A csoportot 2000-ben alakították meg holokauszt túlélők 
és a mentésben részt vevők, hogy emlékeiket megőrizzék és továbbadják. Erről Dr. Előd 
Nóra beszélt, aki bemutatta céljaikat, munkájukat és megemlékezett az időközben elhunyt 
tagjaikról is. Ezt követően a túlélők – Dr. Bán Éva, Dr. Előd Nóra, Selmeczi Péter - 
családi fotókkal illusztrált személyes beszámolói következtek túlélésük történetéről, 
családjaik tragikus sorsáról. A visszaemlékezések és Szabó István filmrendező valós 
történeten alapuló, levetített kisfilmje megrázó erővel hatott a résztvevőkre. A lenti 
származású Dobosné Virág Piroska a lenti zsidóság holokauszt-történetét mutatta be, 
Kovács Béla pedig a lenti zsidó családok háború előtti életéről, a városban betöltött 
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meghatározó szerepükről beszélt. Keretbe foglalva az estet, Horváthné Kobela Rita 
gitárral kísért énekszámait hallottuk. 
 
„Alternatív energiák felhasználása a közlekedésben – Illés Elíz előadása” 
A továbbtanulás, munkavállalás előtt álló középiskolás diákok számára egyrészt egy 
lehetséges pályakép bemutatása mellett a környezettudatos életmód, a környezetvédelem, 
az alternatív energiaforrások képezték az előadás fő témaköreit. A PTE PMMIK 
hallgatójaként és a Pollack Eco Team csapat tagjaként előadónk részese egy projektnek, 
kutatásnak, fejlesztésnek, ennek  „végeredménye” egy jármű, amely a Hi-Orca nevet 
kapta. Ezzel a járművel vettek részt a Shell Eco Marathonon, egy egyedülálló versenyen, 
mely arra ösztönzi a diákokat, hogy megtervezzék, majd megépítsék a saját energia-
takarékos autójukat. Három eseményen szerte a világon több száz csapat versenyez, 
melynek lényege: ki tudja a legnagyobb távot a legkevesebb energiával megtenni. A 
jármű használata szerint az indulók két kategóriában indulhatnak. A csapat tagjai 
elkötelezettek a projekt iránt és céljuk az alternatív technológiákkal a 
legkörnyezettudatosabb jármű megépítése. A projekt bemutatásával nem csak az 
alternatív energiák és a környezetvédelem szerepére igyekezett felhívni a figyelmet a 
fiatal előadó. Az egyetem és az ott folyó képzés bemutatásával egy lehetséges jövőképet 
is megpróbált felvázolni, hogy nőként egy „férfias világban” is megtalálhatjuk és 
megállhatjuk a helyünket kellő szorgalommal, tudással, ötletekkel. 
 
„Sárga csikó, selyem nyereg…: lakodalmi szokásaink és táncaink - Kiss Norbert 
előadása” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. 
november 20-án hallgathatták meg az érdeklődők Kiss Norbert koreográfus „Sárga csikó, 
selyem nyereg…” című előadását. 
Az előadás során lakóhelyünk és tágabb környékének (Göcsej, Hetés) lakodalmi 
szokásait és táncait elevenítették fel a Kerka Táncegyüttes táncosai és művészeti 
vezetőjük. A lakodalom az emberi élet legnagyobb zenés-táncos mulatsága volt, melyet 
legtöbbször a farsangi időszakban tartottak. Hallhattunk a párválasztáshoz kapcsolódó 
jóslásokról, a háztűznézésről, eljegyzésről, a násznagy, vőfély, koszorúslány szerepéről. 
Nem maradhatott ki az előadásból a lakodalmi ételek felelevenítése sem. A táncosok 
előadásában láthattuk Bene Vendel táncát, kukoricatáncot, mozsártáncot, seprűtáncot és 
megcsodálhattunk egy eredeti hetési női viseletet valamint egy rekonstruált menyecske 
ruhát gyöngyös neccel. A talpalávalót Henczi Dávid hegedűs és Babos Attila brácsás 
szolgáltatta. 
 
„Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. 
november 27-én kötetbemutatóval egybekötött előadáson vehettek részt az érdeklődők.  
Német Józsefné könyvtárigazgató köszöntő szavai után Zsupán Edina filológus mutatta 
be a „Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240-1526” című 
könyvet.  
A mű a Zalai Gyűjtemény 75. kötete, mely Zala megyei eseményeket, jogi, gazdasági és 
birtokkal kapcsolatos ügyeket –és ezeken keresztül a mindennapi élet történéseit- mutatja 
be a mintegy félezer oklevél kivonatán keresztül. Az Országos Széchényi Könyvtár 
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kutatója segítségével megtudhattuk, hogy mit is jelent a „regeszta” kifejezés, milyen 
szabályok vonatkoznak az elkészítésére és egy rövid betekintést kaptunk a levéltáros 
munkájába is. 
Az est második részében a bemutatott kötet szerzője, Őriné dr. Bilkei Irén történész 
„Amiről a középkori oklevelek mesélnek” című előadását hallgathattuk meg. A Zala 
Megyei Levéltár főlevéltárosa harminc oklevél segítségével a tárgyalt korszak - Lenti és a 
megye településeinek- változatos mindennapjairól mesélt. A diákkal színesített előadáson 
megismerkedhettünk többek között a fiúsítás, lélekváltság, leány negyed, hatalmaskodás 
fogalmával és az oklevelekbe foglalt történeteken keresztül a középkori emberek életéről 
is sok érdekes dolgot hallhattunk. 
 
„Jézus nyomában: Szentföld egy tudós szemével - dr. Gyürki László előadása” 
A lenti KÉSZ szervezete és a Városi Könyvtár lenti közös szervezésében került sor 2014. 
december 2-án a „Jézus nyomában – Szentföld egy tudós szemével” című előadásra. 
 Német Józsefné könyvtárigazgató köszöntő szavai után Bujdosóné Bagó Judit, a KÉSZ 
lenti szervezetének vezetője mutatta be az est előadóját, dr. Gyürki László biblikus 
professzort. A pápai prelátus több alkalommal járt a Szentföldön, a diákkal színesített 
esten személyes élményeit is megosztotta a közönséggel. Ezek mellett vendégeink Jézus 
életéről, a tiszteletére emelt templomokról (Angyali Üdvözlet Bazilika, Szentsír 
Templom, Kafarnaumi zsinagóga), az apostolokról és a torinói lepelről is sok érdekes 
dolgot hallhattak. Megtudhattuk, hogy a műemlékek nagy része mohamedán tulajdonban 
van és sajnos nem látogatható. 
 
„Körséta Lentiben - Kovács Zoltán diaporámás estje” 
„Legyél régész, mélyre áss 
S egyre régebbi otthont találsz 
Újabb réteg, újabb kép 
Valaki előtted s előttem ugyanitt élt…” 
Az LGT együttes egyik dalának részletét választotta mottójául Kovács Zoltán fotós 
„Körséte Lentiben” című estjéhez 2014. december 4-én. 
 Az előadás során megismerkedhettünk a „diaporáma” fogalmával, a diavetítés technikai 
hátterével, fejlődéstörténetével és megtudhattuk, milyen személyes indíttatás vezette el az 
anyag összeállításához. A vizuális körséta nem csak városunk épített és természeti 
környezetében kalauzolt végig bennünket, a Lentihez, Magyarországhoz és a múltunkhoz 
kapcsolódó szellemi értékeket megőrző gyönyörű képek is helyet kaptak. 
 
„Az őrségi konyha kincsei - Gaál Zsuzsanna kötetének bemutatója” 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében 2014. 
december 10-én kötetbemutatóra vártuk az érdeklődők. 
 Német Józsefné igazgató köszöntő szavai után Gaál Zsuzsanna mutatkozott be és mutatta 
be "Az őrségi konyha kincsei - régi és mai receptek" című könyvét a közönségnek. 
Megtudhattuk, hogy az őrségi ember hétköznapi ételei egyszerűen elkészíthető, 
húsmentes fogások voltak. Az étkezésben fontos szerepet játszott a hajdina, a különféle 
répák (kerek, csutri) és az erdők-mezők kincsei között, változatos formában és ízben 
megtalálható gomba. Az ízesítéshez is a természetben megtalálható fűszernövényeket, 
mézet, az otthon készített gyümölcsecetet használták, a betegségek kezeléséhez pedig 
gyógynövényeket alkalmaztak. Nem maradhatott el a kötetben szereplő receptek 
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bemutatása, különös tekintettel az adventi időszak ételeire, az étkezéssel kapcsolatos 
szokásokra, hagyományokra. Az est kóstolással ért véget, ahol megkóstolhattuk a 
kukoricamálét, hajdinamálét, rétest és a goboncát. 
 
„Jézus születésének régészeti emlékei, történeti forrásai - dr. Gürtler Katalin 
előadása” 
Dr. Gürtler Katalin bibliai régész előadására gyűltek össze az érdeklődők 2014. december 
16-án este a könyvtár olvasótermébe, a megjelenteket Szép Zita könyvtáros köszöntötte. 
 A „Jézus születésének régészeti emlékei, történeti forrásai” című előadás első részében a 
történeti forrásokról esett szó, melyek segítségével a kutatott témáról szerezhetők 
információk. Jézus születéséről többek között héber, görög és latin nyelvű források állnak 
rendelkezésre, a bibliai régészek számára az egyik elsődleges forrás pedig maga a Biblia. 
Az evangélisták feljegyzései és a korabeli birodalom császári helytartóinak népesség- és 
vagyonösszeírásai is támpontként szolgálhatnak. Az est második részében a betlehemi 
királyokról –akik tulajdonképpen nem is királyok voltak- hallhattak a jelenlévők és arról 
is szó esett, hogy vajon a betlehemi csillag üstökös, netán egy különleges 
bolygóegyüttállás volt-e. Jézus és a szent család tiszteletére az idők folyamán sok 
templomot emeltek Jeruzsálemben is, a fellelhető helyekről is hallhattak és színes diákon 
láthatták is a résztvevők. 
 
„Csönddel cserepezve – kötetbemutató” 
Lenti várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából jelent meg a „Csönddel 
cserepezve – Lenti szépirodalmi antológia„ című kötet. A könyvbemutatóra december 22-
én került sor Lenti Város Önkormányzata, a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja - 
Csordás János Kör és a Városi Könyvtár Lenti közös rendezésében. 
Az est Dányi József citerajátékával vette kezdetét, majd Német Józsefné igazgató 
üdvözölte a megjelenteket. Horváth László polgármester köszöntője után Soós József 
költőtől a könyv születésének körülményeiről hallhattak vendégeink. Az antológiát 
Szemes Péter irodalomtörténész, a kötet szerkesztője mutatta be. A kiadványban szereplő 
alkotásokból Geresits Gizella –a kötet egyik szerzője-, Szekeres Frigyesné és Dányi 
József versmondók tolmácsolásában hallhattak válogatást a program résztvevői. 
 

Baksa Melinda 
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