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A civil egyesület elnöke, Tarr Lászlóné ünnepi beszéde után  Zalakaros Város polgármestere 
Novák Ferenc pohárköszöntőt mondott.  Végül beszélgetés zárta a meghitt, már karácsonyt 
köszöntő délutánt. 

Karácsonyváró mézes foglalkozás 
Az év utolsó könyvtári foglalkozását felnőtt és gyerekprogramként hirdettük meg. 2016. 
december 16-án vártuk a könyvtárhasználókat, érdeklődőket egy karácsonyváró, mézes 
foglalkozásra. A méz előállításáról, hasznáról beszélgettünk és néztünk meg egy kisfilmet. 
Majd az egyik legkedveltebb karácsonyi sütemény, a mézeskalács készítésére tértünk át. Több 
típusú, többféle módon dekorált darabot tekintettünk meg a kivetített képeken. Könyvtárosunk 
könyvajánlót tartott a nálunk megtalálható, a mézeskalács elkészítését segítő könyvekből. 
Ezután a lakás díszítéséhez adtunk ötleteket, összegyűjtve néhányat az internetről és 
könyvtárunk könyveiből. Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy az állományunkból a téli 
szünetre ajánljunk olvasmányokat, érdekességeket gyereknek és felnőttnek egyaránt. Közben 
több karácsonyi verset is meghallgattunk. A foglalkozás végén lehetett készíteni asztali 
díszeket, papírtányérból ajtódíszt, papírcsillagot, tortapapírból angyalkát. A finom tea és 
aprósütemény mellett vásárolhattak a jelenlevők mézet, propoliszt, méhviasz és mézeskalács 
figurákat, mézeskalács házikókat. Kellemes hangulatban, sok karácsonyi, mézes és könyvtári 
információval a fejekben, sok vásárolt és saját készítésű ajándékkal a kezekben búcsúztak el 
tőlünk a rendezvény résztvevői.  

Horváthné Nagy Elvira 
 

      

 
 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

 
Programok 2016. II. félévben 
 
 „Fény – képek” 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában október 5-én este nyílt meg 
könyvtárunkban Tánczos György festőművész tárlata. Gyulavári Adrien fuvolaszólójával 
kezdődött az est, majd Német Józsefné igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. A 
zalaegerszegi alkotó kiállítását barátja, Budaházi Tibor festőművész nyitotta meg. 
Megismerhettük Tánczos György munkásságát és a tárlat anyagáról is hallhattunk, mely egy 
válogatás a közelmúltban készült munkákból. Víz alatti aktok, a víz és a fény játéka adták az 
alkotások témáit. A kiállítás 2016. október 29-ig volt megtekinthető a könyvtárban. 
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„Képek, versek, történetek” 
Kovács Tünde és Lelkes András már több alkalommal is vendége volt könyvtárunknak. Az 
Országos Könyvtári Napok keretében a helyi középiskolák diákjainak tartottak előadást. 
Október 5-én Kovács Tünde a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola 9. és 10. 
évfolyamos diákjaival találkozott. "Képek, versek, történetek" című előadásában Lenti és 
térsége természeti környezetét - elsősorban növényvilágát- mutatta be a fotókkal, versekkel 
színesített délutánon. Október 6-án Lelkes András természetvédelmi őr a Gönczi Ferenc 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulóihoz érkezett színes fényképekkel, idézetekkel, 
gyermekkori történetekkel. 
 
„Óvodából az iskolába - óvodáskor, iskolába kerülés, iskolaérettség” 
A nyári szünet után ismét útjára indult a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti 
Tagintézménye és a Városi Könyvtár Lenti közös, Szülő Klub elnevezésű előadássorozata. 
Szabóné Balázs Mónika a szakszolgálat pszichológusa ezúttal az iskolaérettségről, az iskolába 
kerülés kritériumairól beszélt a szülőkből, óvodapedagógusokból és pedagógusokból álló 
közönségnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők felelőssége és joga eldönteni, hogy a 6. 
életévét betöltött gyermekét beíratja-e oktatási intézménybe, vagy visszatartja az óvodába. A 
döntésben segítséget nyújthat az óvópedagógusok szakvéleménye és a pedagógiai 
szakszolgálat által -5 éves korban- elvégzett fejlődési szint felmérésének eredménye. Ha a 
vizsgálat során kiderül, hogy a gyermeknek bármilyen területen (szociális, testi és lelki) 
fejlesztésre van szüksége, az iskolába kerülésig fennmaradó egy évben szakemberek segítenek 
a probléma megszüntetésében. Ha mégsem sikerül megfelelő érettséget/szintet elérni -a 
pszichológus szerint- időt kell még hagyni a gyermeknek, hogy felzárkózhasson! Ezáltal 
megfelelő önbizalommal és nagyobb eséllyel teljesíti az iskola és a pedagógusok által elvárt 
követelményt és a kihívásokat. 
 
Pannon Tükör est 
A megújult Pannon Tükör kulturális folyóirat 2016. évi második és harmadik számának 
bemutatójára került sor 2016. november 4-én pénteken. A rendezvény a Pannon Írók 
Társasága Lenti Csoportja – Csordás János Kör és a Városi Könyvtár Lenti közös 
szervezésében jött létre. A Nefelejcs Dalkör műsora után Német Józsefné igazgató üdvözölte 
a megjelenteket, majd Horváth László polgármester köszöntője hangzott el. A 
közreműködőket és a meghívott vendégeket Soós József költő mutatta be. Utassy József 
Motívum című versének elhangzása után Szemes Péter szerkesztő mutatta be a megújult 
folyóiratot és a lapszámok összeállításával kapcsolatos történéseket osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Szekeres Frigyesné és Bedő Lászlóné versmondók tolmácsolásában helyi 
alkotók műveiből hangzott el egy rövid összeállítás. A hagyományoknak megfelelően a 
bemutatón jelenlevő alkotók – Bence Lajos, Geresits Gizella, Kondákor Gyöngyi, Lackner 
László, Molnár Gábor, Soós József – saját versüket olvasták fel. Az est zárásaként gyertyát 
gyújtottak Utassy József költő és a nemrégiben, tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal 
költőtehetség, Szak Zita emlékére. 
 
„Fába vésett üzenet” 
2016. november 8-án este 6 órakor nyílt meg Tüske Gyula fafaragó kiállítása 
könyvtárunkban. Német Józsefné könyvtárigazgató köszöntötte a megjelent közönséget, majd 
Kovács Zoltán fotós megnyitója hangzott el. Beszédéből megismerhettük az amatőr művész 
munkásságát, aki autodidakta módon sajátította el a mesterfogásokat és szerszámait is maga 
készíti A kiállított tárgyak kidolgozottsága aprólékos munkára és megtervezettségre utal. Az 
alkotó művészetében gyakran megjelenik a paraszti világ vágtató lovakkal és gémeskútnál 
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ivó, delelő tehenekkel. A tárlaton női aktokkal is találkozhatunk, hiszen a női test az örök 
természeti szépség szimbóluma. Az esten közreműködött a Szivárvány Kamarakórus. 
 
„Elvek, eszmék, egyház” 
2016. november 10-én este 18 órai kezdettel került sor Hóbor József: „Elvek, eszmék, egyház: 
Adalékok Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működésének első évtizedeihez” című 
kötetének bemutatójára. A Lenti Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Városi Könyvtár 
Lenti közös rendezvényén Bujdosóné Bagó Judit köszöntötte a megjelenteket. A kötet 
szerzőjének beszélgetőtársa Soós József költő volt. Az alkotó életútjából megtudhattuk, hogy 
az egyetemi tanulmányai alatt került kapcsolatba Mindszenty munkásságával. Meglátása 
szerint Pehm József Zala megye jelentős személyisége, konzekvensen gondolkodó, aki az 
egyházáért mindent megtett. Sok adatot megismerhettünk a kutatási anyagból is, mely 
Mindszenty pályafutásának dokumentációján kívül korabeli forrásokat, levelezéseket is 
tartalmazott. Érdekességként a közönség betekintést nyert a „Zalamegyei Ujság” című lap 1-1 
fénymásolt példányába, melynek elindítása a bíboros nevéhez kapcsolódik. 
 
Dietetikus előadása 
Tartalmas estét tölthettek el azok, akik 2016. november 29-én ellátogattak könyvtárunkba, 
hiszen vendégünk, Faricsné Molnár Katalin dietetikus nagyon informatív előadást tartott az 
egészséges életmód témakörében. A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésű előadásán a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház munkatársa rámutatott arra, hogy a legfontosabb az, amit mi 
saját magunk tehetünk az egészségünkért. Az előadó színes illusztrációkkal, olykor humoros 
ábrákkal szemléltette a különböző adatokat, például az ételek, italok cukortartalmát, 
vércukorszint emelő hatásukat. Életmódbeli ajánlások is elhangzottak, a résztvevők hasznos 
tanácsokat kaptak az élelmiszerek, italok és a sport területéről. Az előadás végén lehetőség 
nyílt egyéni szaktanácsadásra és ételkóstolásra is. 
 
„Szóval vágok rendet” 
A Városi Könyvtár Lenti és a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja - Csordás János Kör 
közös szervezésében 2016. december 2-án került sor Bence Lajos: „Szóval vágok rendet” 
című kötetének bemutatójára. Horváth László Lenti Város Polgármestere köszöntőjét 
követően Dr. Halász Albert a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója osztotta 
meg gondolatait a muravidéki magyar költő 60. születésnapjára kiadott verseskötetéről. Az est 
közreműködői Szekeres Frigyesné, Szekeres Ilona, Pál Péter és Dányi József voltak, akik 
előadásukkal színesebbé, személyesebbé tették a rendezvényt. A bemutató során Soós József 
költő kérdezte Bence Lajost a nemzettudattal, -mint kötetének vezérfonala- kapcsolatos 
gondolatairól. Az est végén lehetőség nyílt a bemutatott kötet dedikáltatására is. 
 
„Honfoglalástól – napjainkig” 
Prokné Tirner Gyöngyi a zalaegerszegi Kézművesek Háza szakmai vezetője nyitotta meg a 
Lentiben élő és tevékenykedő Szép László bőrműves - népi iparművész első önálló kiállítását, 
mely a „Honfoglalástól- napjainkig” címet kapta. „Vacak”- ahogyan a legtöbben ismerik- 
saját bevallása szerint motívumvilágának alapját a honfoglalás kori minták adják, melyeket 
igyekszik saját ízléséhez és a mai kor kívánalmaihoz igazítani. Munkái közt láthatunk 
táskákat, öveket, faliórákat, karkötőket, mappákat, Ipad tokot. Ezek mellett alkotásaiban 
megőrzi elődeink használati tárgyait, fegyvereit, készít többek között tegezt, süveget, tarsolyt, 
bőr páncélt is. A megnyitón Baranyi László P. Mobil és Szebelédi Zsolt P. Mobil és a 
Válaszút zenekar tagjai –akik egyben Szép László közeli barátai is- közreműködtek. 

Baksa Melinda 
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