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pályázatra 11 kisdiák írt mesét, melyet a rendezvényen elő is adhatott – a résztvevők 
örömére-szórakoztatására.  

 
Május 8-án 14.00 órakor a Belvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános  Iskola 

Dózsa György Tagiskolájának aulájában rendeztük meg a Barangolás a 
gyermekirodalomban című megyei levelezős játékunk záró rendezvényét. A 
háromfordulós levelezős játék során 11 iskolából 22 csapat olvasott el három külföldi 
gyermekregényt a tanév folyamán, és oldotta meg az olvasmányokhoz kapcsolódó 
rejtvényfüzeteket. Az eredményhirdetés és jutalmazás előtt a játék során legjobban 
teljesítő 8 csapat rövid bemutatkozó jelenettel elevenítette meg az olvasottakat. 

 

 
 
         Oláh Rozália 
 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 
Programok 2009. 1. félévben 
 

Lenti várossá avatásának 30 éves jubileuma alkalmából könyvtárunk több 
rendezvénysorozatot is elindított.  

A „Köztünk élnek” – sorozatban február 26-án a Lentiben élő Pető Stángli 
Katalin „Parányi lény a mindenségben” című verseskötetének bemutatójára került sor. 
A kötetet Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella mutatta be, részletek hangzottak el Németh 
Gyöngyi és Pető Emese, a szerző unokája tolmácsolásában. 
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A „Műhely” – sorozat keretében első meghívott előadónk Berkes Gábor 
nyugalmazott gimnáziumi tanár volt, aki Magyarország elmúlt 40 évének történéseit 
mutatta be, kiemelve a várost és környékét érintő eseményeket. Öt alkalommal a két 
helyi középiskola diákjai hallgathatták meg délutáni rendhagyó tanóráit, három 
alkalommal (március 25., április 28. és május 27.) pedig a felnőtt érdeklődők 
beszélgettek a múltban történtekről. 

A „Köztünk élnek” – sorozat újabb részeként a II. világháború végén fogságba 
esett Kovács József visszaemlékező estjén vehettek részt látogatóink március 11-én. A 
hadifogságban töltött négy esztendő felidézésében beszélgetőtársa Kovács Zoltán tanár 
volt, részleteket Ujj Dániel középiskolai tanuló olvasott fel. 

Az Internet Fiesta 2009-hez kapcsolódva március 23-27. között „Elektronikus 
ügyintézés ismereteinek elsajátítása” címmel tanfolyamot hirdetett a könyvtár, március 
25-én pedig a NAVA és a Városi Könyvtár Lenti honlapját ismerhették meg a felnőtt 
olvasókör tagjai. 

Tavalyi nagy sikerű előadása után április 2-án újra eljött hozzánk dr. Vankó 
Zsuzsa főiskolai tanár, a teológiai tudományok doktora, a Sola Scriptura Teológiai 
Főiskola rektora. „A világgazdasági válság hatásai életünkre – bibliai nézőpontból 
megközelítve” című előadásában napjaink egyik - mindenkit érintő - aktuális 
problémájával foglalkozott. 
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1964 óta április 11-ét – József Attila születésnapját – a Magyar Költészet 
Napjaként ünnepeljük. Ez alkalomból Pápes Éva művészeti íróval találkozhattak 
könyvtárunkban az érdeklődők, akinek 2007-ben jelent meg a „Szavak egy 
hangsúlytalan világból” című verseskötete. Beszélgetőtársként közreműködött Bogár 
István aikido mester, a Domberdő Természetvédelmi Alapítvány elnöke. 

A könyvtár és a helyi Galéria Könyvesbolt közös szervezésében április 27-én „Ne 
féljetek! – az értelmiség felelőssége” című találkozóra hívtunk mindenkit, ahol Jókai 
Anna Kossuth-díjas író gondolatait hallgathatták meg. 

 

 
 

„Értékeink” elnevezésű rendezvénysorozatunkban május 6-án este Kovács Zoltán 
diaporámás estjének gyönyörű képeit láthatták azok a vendégeink, akik elfogadták a 
meghívást a „Séták Szimbával – Lenti és térsége értékei képekben” című 
programunkra. A Lentiben tanárként dolgozó fotós városunkat és a környező 

 67



HÍREK 

településeket övező természet lenyűgöző és a jövő számára megőrzendő értékeit 
örökítette meg a bemutatott képeken. 

„Két gőrice (a hűség próbája) – balladáink, a magyar népköltészet remekei”. 
A Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti Egyesület Lenti közös szervezésében május 
14-én a közreműködők a balladák világába kalauzolták az érdeklődőket. Dr. Németh 
József muzeológus, irodalomtörténész az irodalomtörténeti hátteret mutatta be, míg a 
balladákat két versmondó – Dr. Bencze Katalin és Szekeres Frigyesné – és a 
népdalénekes – Pusztainé Sebők Lívia – előadásában hallgathatták meg. Az élményt még 
teljesebbé tették Molnár István grafikái és a balladák keletkezésének korát idéző díszlet, 
mely Richter László munkája volt. 

 

 
 

2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve, ennek alkalmából május 26-án Dr. Varga 
Márta fizikus, csillagász volt a vendégünk. Az 1993-ban Akadémiai díjat kapott, 
Őriszentpéteren élő előadó vetítéssel egybekötött estjén a kozmosz születéséről, életéről 
beszélt a megjelenteknek, akik a közben felvetődő kérdéseikre is választ kaptak.  

 
Az Ünnepi Könyvhét keretében három rendezvényre vártuk az érdeklődőket. 

Június 4-én Dr. Fiedler Sándornéval, a „Körorvos Úr, kérem!” című kötet írójával 
találkozhattak látogatóink. A találkozón a szerző férjéről – a sokak által tisztelt és 
szeretett körzeti orvosról – írott könyvéből hangzottak el részletek, és a jelenlévők közül 
is sokan elmesélték személyes élményeiket, történeteiket. 

Június 5-én ismét egy korábbi vendégünket üdvözölhettük körünkben. 2008-ban 
az Őrség és a Vend-vidék útszéli feszületeiről készült fotókiállítását hozta el hozzánk 
Márkus Rita, az Őrségi Nemzeti Park munkatársa. Most Lenti és térsége volt fotóinak 
célpontja, a „Haranglábak földje – Lenti és térsége haranglábai fotókon” – című 
kiállítása július 18-ig tekinthető meg a könyvtárban. 

Utassy József költő húsz éve elhunyt fiának verscsokorban állított emléket, június 
10-i rendezvényünk első felében ezt hallhatták vendégeink négy versmondó 
tolmácsolásában. Az „Akiért a Zambézi zokog” című est második felében pedig a 
Kossuth-díjas művésszel beszélgetett Tóth Sándorné, a helyi Lámfalussy Sándor SZKI 
tanára. 

        Baksa Melinda 
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