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MILEJSZEG BEMUTATKOZIK 

 
A DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtára immár harmadik alkalommal biztosít 
lehetőséget a kistelepüléseknek a bemutatkozásra. Elsőként Türje község, tavaly pedig 
Nagykutas jeleníthette meg értékeit, hagyományait az intézményben. 
Ebben az évben Milejszegre esett a választás. A nagy múltú település ma alig több, mint 300 
lakossal rendelkezik, mégis aktív kulturális élet zajlik a faluban, hiszen sok olyan alkotó 
kedvű művész telepedett le a hamisítatlan göcseji hangulatot sugárzó községben, akinek már 
volt valamilyen kötődése a településhez, továbbá fontosnak érezte a hagyományok ápolását, 
az értékek megőrzését. 
 
Zsúfolásig megtelt a könyvtár a kiállítás megnyitóján, ahol Rusz Bettina és Rusz Dániel zenés 
előadása után Fonyadt Róbert, Milejszeg polgármestere elmondta, hogy bár a lakosság 
létszáma csökken, a falu élni akar: a helyiek összefogásának köszönhetően olyan 
létesítményeket tudtak kialakítani, mint a Zsuppán-kert, illetve a 45 őshonos gyümölcsfának 
helyet adó „Tündérkert”.  
 
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója ezt követően rövid 
áttekintést adott a település történetéről, kiemelve a legrégebbi eredetre visszatekintő Salamon 
és Milei családok szerepét.   
 
Maga a tárlat igazi keresztmetszetet ad a „szegek” értékeiről, hagyományairól, az ott élők 
szokásairól. Különleges elemei azok az egyházi relikviák, melyeket Görbe László plébános 
bocsátott rendelkezésünkre. A tárlókban látható a kereszteltek XVIII-XIX. századi 
anyakönyve, a halottak anyakönyve, s igazi kuriózumként egy Szent Veronika ereklye. Görbe 
László atya egyébként amatőr fotós is, akinek képei a település életének fontosabb eseményeit 
és a göcseji táj szépségeit mutatják be. 
A térség hagyományos motívumkincseit a modern kor értékeivel ötvözik azok a mézeskalács 
figurák, díszek, melyek Salamonné Heé Marianna műhelyéből kerültek ki. 
 
Egy másik milejszegi, Nagy András görbefa bútorokat és dísztárgyakat hozott a tárlatra. 
Alkotásaival a fa melegségét és az anyagban rejlő különleges formákat igyekszik visszaadni. 
A régmúlt világa köszön vissza Kondor Gézáné hímzésein, Páli Lászlóné saját tervezésű 
kötésein és Geigerné Németh Katalin nagy aprólékossággal kidolgozott goblein képein. Az 
egykori paraszti porták hangulatát idézik azok a szalmafonásos tárgyak és arató jelképek, 
melyeket Lukács Tiborné készített. Több önálló kiállítása volt már a falu amatőr festőjének, 
Bandúr Lászlónak, aki ezúttal kilenc nagyméretű olajfestményt állított ki. Életképek és 
portrék között sétálhat a látogató, majd Salamonné Tüttösi Ildikó egyedi színvilággal készült 
mandalái és Paverpol textil képei ejtik ámulatba és késztetik néhány perces megállásra.  
Az aprócska zalai település lakóinak kreativitását és tehetségét bizonyító tárlat 2016. május 
20-ig várta az érdeklődőket a József Attila Városi Tagkönyvtárban. 
 
         Szekeresné Farkas Matild 
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