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- április 13. Tófej, Általános iskola: Költészet Napja. H. Horváth Gyula és a Lorenzó 
Együttes zenés pódiumműsora. 
- április 14. Sárhida, Általános Iskola: Költészet Napja. Az Igricek Együttes zenés 
műsora. 
- május 7. Baktüttös, Művelődési Ház és Könyvtár: Anyák napi rendezvény. 
Közreműködtek a helyi kisiskolások, fiatal felnőttek. Ünnepi beszédet mondott: Pál 
Éva. 

 
 
         Pál Éva 

 
 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
 

Felnőtteknek szóló programok 2011. 1. félévben: 
 
Február 4-én Szabó Ferenc SJ 80. születésnapjának alkalmából rendezett 

köszöntésre és ünnepi műsorra vártuk az érdeklődőket. A Római Katolikus Plébániával 
közösen rendezett estet Gyulavári Adrienn fagotton és Csekéné Bécs Beáta brácsán 
előadott zeneszáma nyitotta meg. Az ünnepeltet és a közönséget Péntek Imre, a Pannon 
Tükör főszerkesztője köszöntötte, majd a beszélgetésbe Varga Lászlóné dr. Geresits 
Gizella költő is bekapcsolódott. A teológus, irodalomtörténész, a Vatikáni Rádió 
szerkesztőjének gazdag életútjából  kaptak ízelítőt a megjelentek a beszélgetés során. 
Költői munkásságából Szekeres Frigyesné és Dányi József versmondók idéztek fel 
műveket. 
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Internet Fiesta 2011 
Március 24-én középiskolásoknak igyekeztünk olyan ötleteket adni, amelyek a 

tanulásban, felkészülésben segíthetik őket. Mindenki ismeri a mondást: „Ha a hegy nem 
megy Mohamedhez…”. Ha a felhasználó – jelen esetben a középiskolás – valamiért 
nem tud személyesen elmenni a könyvtárba, az internetnek köszönhetően lehetősége 
nyílik otthonról is hozzájutni a keresett műhöz, információhoz, ehhez nyújt segítséget 
például a MEK és a DIA. A MEK, vagyis a Magyar Elektronikus Könyvtár talán az 
egyik legismertebb az elektronikus könyvtárak közül, megismerése után nagy 
népszerűségre tett szert a Fiesta rendezvényére hozzánk ellátogató diákok körében is. A 
keresési lehetőségek és találatok sokféleségét kihasználva kedvükre kalandoztak az 
érdeklődési területüknek megfelelő művek között. A böngészés örömére ráérezve már 
egymásnak is segítettek, javasoltak olvasnivalót és együtt nevettünk Karinthy Frigyes 
sorain, amit közösen hallgattunk meg. Másik választott digitális gyűjteményünk a DIA, 
vagyis a Digitális Irodalmi Akadémia volt, mellyel megismerkedhettek a fiatalok. A 
kortárs és legújabbkori magyar irodalom kiemelkedő alkotóinak és életművüknek 
megőrzését és online elérhetőségét biztosító digitális könyvtárat is már sok középiskolás 
diáknak bemutattuk használóképzéseink során. A Fiestára érkezett fiatalok közül többen 
örömmel fedezték fel a kéziratok megtekintésének, hanganyagok meghallgatásának 
lehetőségét az életrajzok, művek, bibliográfiák, szakirodalom elérése mellett. Hosszabb 
időt szenteltünk  a közelmúltban elhunyt - haláláig a közeli Rédicsen élő -  Utassy 
Józsefről szóló oldalaknak. Ekkor mesélte el az egyik végzős középiskolás, hogy ő még 
személyesen is találkozott a Kossuth-díjas költővel a könyvtár által rendezett Utassy-
esten. A délután végén azzal a reménnyel zártuk be az internetes oldalakat, hogy újabb 
minőségi és hiteles információforrásokkal sikerült megismertetnünk a bennünket 
megkereső középiskolás korosztályt. 

Március 25-én és 26-án az idősebb korosztályt vártuk a könyvtárba. A YouTube 
a fiatalabbak számára már hétköznapivá vált fogalom, használatát többnyire egymástól 
tanulják, a videómegosztó nyújtotta lehetőségekkel nagyon hamar megismerkednek. 
Nem így van ez az idősebb korosztályt tekintve, ők a gyermekeik, unokáik tanítgatásai 
mellett szívesen veszik igénybe a szervezett keretek közti megismerés lehetőségét. Ezt 
az igényt igyekeztünk kielégíteni, amikor a Fiesta rendezvénysorozatában helyett kapott 
az egyik legnépszerűbb videómegosztó bemutatása is „És ezt láttad már?” című 
rendezvényünkön. A YouTube létrejötte, története mellett szóba kerültek felhasználási 
lehetőségei, milyen területeken (például oktatás) lehetne sikeresen alkalmazni. Az igazi 
móka ezután kezdődött! Böngészés a tartalmak között, öröm, ha ismerős események, 
arcok bukkannak fel a felvételeken, humor, zene … és az idő villámgyorsan elrepült. 
Már csak a feltöltés módjai, a webkamera alkalmazásának megismerése és a fiók 
létrehozása fért bele a délutánba, és az ígéret „Egyszer talán én is megosztom 
veletek…” 

Idei Fiestás rendezvényeink közül szombaton az E-könyvek világában 
kalandozhattak látogatóink. Bár minden korosztályt vártunk, mégis a közép- és idősebb 
korosztály volt kíváncsi a témára. A „Gutenberg találmánya a 21. században” című 
előadás során az érdeklődők megtudhatták, hogy mit is takar az E-könyv kifejezés, 
milyen fajtái vannak, mit kell tudni az E-könyv olvasókról. Hasznos értesüléseket 
szerezhettek beszerzésükről, árukról, az előadó ismertette működésüket, használatukat. 
Az előadás végén kialakuló beszélgetésben előnyök és hátrányok, érvek és ellenérvek 
egyaránt szóba kerültek. A közös véleményt így fogalmazták meg a résztvevők: az 
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olvasó és az adott helyzet határozza meg, hogy  a hagyományos vagy a E-könyvet 
használjuk, mindkettő egyaránt segíthet a cél elérésében, az olvasásban. 

 
A Magyar Költészet Napja alkalmából 2011. április 11-én került sor a „Költők 

bemutatkozása” című találkozóra. Horváth László, Lenti Város Polgármestere 
köszöntője után Soós József beszélt a Pannon Írók Társasága lenti csoportjának 
megalakulásáról. Az est folytatásaként a csoport három tagja, Varga Lászlóné dr. 
Geresits Gizella, Molnár Gábor és Soós József vette át a szót. A városunkban élő poéták 
meséltek az egybegyűlteknek költői indíttatásukról, hitvallásukról, műveikről. A 
programot színesítve költeményeiket Magyar Lajos és Dányi József versmondók 
szólaltatták meg. 

 
2011. április 20-án, szerdán 18.00 órakor a könyvtár olvasótermében került sor 

Lackner László lenti születésű író Vonzalmak és taszítások című kötetének 
bemutatójára. A művet Szemes Péter, a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztő-
helyettese - aki egyben a kötet szerkesztője is - illetve Soós József költő mutatta be. A 
mű témáját a szülőhely gyors, a gyermekkori emlékekhez képest olykor drasztikus 
változása, az ezzel való szembesülés adja, mely a már régen elhunyt apával folytatott 
képzeletbeli beszélgetésben jelenítődik meg. A szerkesztő által életmű-kötetnek 
nevezett alkotás bemutatása mellett, - mely több novellát és egy kisregényt is tartalmaz - 
ízelítőt kaphattunk az író korábbi munkáiból is, áttekintve ezzel Lackner László eddigi 
pályafutását. Soós József kérdésére válaszolva jövőbeli terveiről is beszélt az író. 
Többek között új, drámákat tartalmazó kötetének megjelentetésén munkálkodik és 
továbbra is aktívan részt vesz megyénk irodalmi életében. Az est végén lehetőség nyílt a 
Vonzalmak és taszítások című kötet megvásárlására és a dedikáltatásra is. 

 
A kiemelkedő zene-

szerző, zongoravirtuóz szü-
letésének 200. évfordulóját 
ünnepelve az idei évet 
"Liszt Ferenc Emlékév"-
nek nyilvánították. Magyar-
országon és külföldön is 
változatos programokkal 
emlékeznek a XIX. századi 
zenei élet legsokoldalúbb 
irányító egyéniségére. Ezen 
programokhoz csatlakozott 
könyvtárunk is április 28-án 
este Balás Endre: Liszt 

Ferenc magyarsága című előadásával. A színes - képekkel, zenével, közös énekléssel 
élvezetessé varázsolt - esten nem csak a híres zeneszerzőt, de az embert is 
megismerhették vendégeink. Hallhattunk a szülőkről, szerelmekről, gyermekekről, 
kortársakról, és a szerzetes zeneszerzőről is. Nem maradhatott ki a nemzeti hovatartozás 
kérdése sem, hiszen Liszt legszívesebben franciául beszélt, szülőfaluja ma Ausztriához 
tartozik, azonban mindig is magyarnak vallotta magát. Napjainkban igazi európai polgár 
lenne, a kultúra és zene területén hátrahagyott életműve napjainkban is a legnagyobbak 
közé emeli, akikre minden nemzet büszke lehet. 
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"Csontszilánkok" címmel jelent meg Keszthelyi Jenő vadászíró, intarziakészítő 
művész vadásznovellákat tartalmazó kötete. A kötet bemutatójára 2011. május 4-én 
került sor könyvtárunkban. A történetek élményanyagáról, szereplőiről, az erkölcsi 
mondanivalóról Berkes Gábor nyugalmazott gimnáziumi tanár beszélgetett a szerzővel, 
aki már korábban is volt vendége könyvtárunknak. Az estet az elhangzó 
novellarészletek színesítették, melyeket Magyar Lajos tolmácsolásában hallgathattak 
meg a résztvevők. A beszélgetés után lehetőség nyílt a kötet megvásárlására és 
dedikáltatására is. 

 
II. Rákóczi Ferenc születésének 335. és a Rákóczi-szabadságharc bukásának 

300. évfordulója alkalmából megemlékezésre került sor a Városi Könyvtár Lenti, a 
Lenti Honismereti Egyesület, a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai Szervezete és annak 
Ifjúsági Szervezete közös rendezésében május 24-én. A Himnusz közös eléneklése után 
Kovács Béla versmondó szavalatával folytatódott a megemlékezés, majd Horváth 
László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Emlékezőbeszédet mondott Nagy 
Kálmán, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Simon Dezső, a Magyarok 
Világszövetsége Zala megyei elnöke pedig a Rákóczi család tagjainak és a 
szabadságharc más jeles képviselőinek életéről, politikai szerepéről beszélt. Balás Endre 
és Gubinecz Ákos énekkel, Zakó Krisztina szavalatával, a Félkótás citerabanda pedig 
korabeli kuruc dallamokkal gazdagította az estet. 

 
TÁMOP-3.2.4. „Tudásdepó Expressz” 
Sikeres, közös pályázat eredményeként valósulhatott meg több felnőtteknek 

szervezett programunk:  
 
A kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a 

Himnusz kéziratát. Ennek emlékére 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. Az idei ünnepség egyben tisztelgés is volt a tavaly elhunyt Kossuth-
díjas költő Utassy József emléke előtt, melyen özvegye is részt vett.  A vendégeket 
Horváth László, Lenti város polgármestere köszöntötte, ezután Utassy József életét, 
költészetét mutatta be az "Életút" című műsor. A költeményeket dr. Bencze Katalin, 
Dányi József, Magyar Lajos és Szekeres Frigyesné, a megzenésített műveket pedig 
Tekán Kinga és Orgona László tolmácsolásában hallhatták vendégeink. 

 
Molnár Gábor május 10-én a helyi Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és 

Szakiskola 11. évfolyamos tanulóinak tartott előadást Hamvas Béláról. Életút, 
munkásság, gondolatok, a magyar irodalom történetében játszott szerep, elismerés és 
mellőzés mind helyet kapott a beszélgetésbe hajló találkozón. A fiatal költő és a diákok 
hamar megtalálták a közös hangot, melyet a személyes – mindkét oldalról elhangzó – 
költészettel kapcsolatos vallomások is mutattak. 

 
Beethoven IX. szimfóniája negyedik tételének akkordjaival, vagyis az Európai 

Unió himnuszával kezdődött a könyvtár keddi előadása. Hazánk és Európa 
történelmének közelmúltban lezajlott meghatározó eseményeit elevenítette fel Simon 
Márta középiskolai történelemtanár "Az európai integráció története és fejlődése" című 
előadásában május 11-én.  A történések középkorba nyúló gyökerei, a fontosabb 
évszámok, jeles személyiségek is mind helyet kaptak az előadó által tolmácsolt 
ismeretanyagban, kiemelve az integráció hazánkat érintő elemeit, negatív és pozitív 
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hatásait is. Minden korosztály számára érdekes és hasznos tudáshoz juthattak  a 
résztvevők a PowerPoint-os bemutatóval illusztrált előadáson. 

 
Szándék és sors, élet és művészet - Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella 

előadása. 
Az előadás gondolati középpontjában az emberi sors pszichés erőinek elemzése 

állt. 
Az előadó két kérdés köré csoportosította az ismereteket: 
- Milyen a „természet természete”? 
- Milyen az emberi psziché természete? 
Az első kérdésre adott válaszban – bevezetésül – két ellentétes világmagyarázat 

tárult fel: egyfelől mechanikus (indiai kozmológia, európai mechan. materializmus), 
másfelől organologikus (J. de Chardin evolúció-tana, valamint Tillich és Max Scheler 
szeretet-filozófiája). Ezt követően az előadó az emberi psziché „működését” mutatta be, 
többféle pszichológiai koncepció szerint (Freud és Jung psziché-modellje, azaz a tudat-
képek különbsége, Eric Berne személyiségtipológiája, valamint Szondi Lipót 
sorspszichológiája; hivatkozások: V. E. Frankl, Michaels Daniels). 

Az előadás harmadik témaköre: Kosztolányi Édes Anna című regényének, 
valamint a Ranódi-féle filmváltozatnak lélektani elemzése. (Anna és a Self, anima-
animus-erők, Anna animusának elsorvadása, Anna sorsvesztése, „bűne”, Vizyné, 
Vizyék bűne.) 

 
Ugyancsak ennek a pályázatnak a keretében valósult meg 2011. március 1. és 

május 14. között a „Könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési 
készségeket fejlesztő program”, négy alkalommal – alkalmanként húsz órában – 
összesen 25 fő részvételével. 

 
 

Baksa Melinda 
 

 
 
Gyermekprogramok 2011. 1. félévben 
 
Internet Fiesta 2011 
Idén negyedik alkalommal csatlakozott könyvtárunk az Internet Fiesta országos 

rendezvénysorozatához. A március 22-26. közötti időszakra több programot is 
szerveztünk, amelyekkel minden korosztályt igyekeztünk megszólítani. 

Kedd és szerda délutánján elsősorban az óvodás-kisiskolás korosztályt, illetve a 
szülőket-nagyszülőket vártuk. Március 22-én kedden kislányoknak, anyukáknak és 
nagymamáknak mutattunk meg néhány érdekes oldalt „Belépés csak hölgyeknek!” 
elnevezésű programunkon. Játék, zene, versek, mondókák és mesék mind elérhetők a 
világhálón, a keresgélés, mesenézés tartalmas szórakozást, közös élményt adott a 
résztvevőknek. A házi szavazáson legkedveltebb oldalként az „egyszervolt.hu”-t 
jelölték meg a hölgyek. A logikai játékok, fejtörők, klasszikus és új versek és mesék 
között mindenki talált kedvére valót. A kezdeti visszafogottság elmúltával pedig többen 
is bemutatták saját kedvenc internetes játékukat nekünk könyvtárosoknak is. 
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Hogy az erősebb nem se maradjon ki a játékból, „Belépés csak uraknak!” című 
programunkkal őket vártuk szerda délután a könyvtárba. Izgalmas és erőszakmentes 
játékokat ajánlottunk vendégeinknek, illetve kértük-kérdeztük az ő ötleteiket, 
javaslataikat is. Legkedveltebb játéknak a „Farmerama” bizonyult, aminek rejtelmeibe 
együttesen - gyerekek és könyvtárosok - igyekeztük beavatni a felnőtt korosztály tagjait. 
A közös játék során nem csak a virtuális térben kalandoztunk, az idősebbek szívesen 
meséltek saját gyermekkori műanyag állatkákból álló vagy éppen papírból kivágott és 
felépített farmjukról. A másik kedvelt lap a „lego.com” volt, ahol elsősorban az 
óvodások böngésztek az oldal kínálatában. Itt a már meglévő otthoni legokészlethez is 
kereshettek új kiegészítőket, rejtvényeket oldhattak meg, ügyességi vagy építős 
játékokban próbálhatták ki ügyességüket. 

 
A József Attila Versmondó Verseny területi fordulójának megrendezése már 

hagyománnyá vált könyvtárunkban. Az idei megmérettetésre március 22-én, 14.00 órai 
kezdettel került sor a könyvtár olvasótermében. A hagyományokhoz híven két 
korcsoportban mérhették össze tehetségüket a Lenti és vidéke általános iskoláinak felső 
tagozatos diákjai. Az 5-6. osztályos korcsoport kötelező verse ebben az évben József 
Attila: Gyöngy című költeménye, a 7-8. osztályosoké pedig a Csudálkozunk az életen 
című verse volt. A kötelező verseken túl egy-egy szabadon választott költeménnyel is 
készültek a versenyzők. Sok-sok színvonalas és élményteli produkcióban 
gyönyörködhettünk, így a zsűrinek sem volt könnyű dolga. A szavalatokat a zsűri 
elnöke, Dányi József versmondó, továbbá Horváth Erzsébet nyugalmazott tanár és 
Német Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója értékelte.  

 
Április 16-án, 

szombaton délután húsvéti 
játszó-házba vártuk 
azokat a gyerekeket és 
felnőtteket, akik szeretik a 
meséket és szívesen 
kézműveskednek. A 
rendezvény „nyitánya-
ként” a Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Báb-
csoportjának előadásában 
a „Hogyan akart a süni 
nyúl lenni” és „A 
nagyhatalmú sündisznócs-

ka” című meséket nézhették meg azok, akik elfogadták meghívásunkat. A vidám 
előadás után két helyszínen is kipróbálhatták kézügyességüket a gyerekek és szüleik, 
nagyszüleik is. Készíthettek formalyukasztóval könyvjelzőt és ablakdíszt a 
könyvtárosok, krepp papírból nárciszt, színes kartonból kiscsibét a bábcsoport tagjainak 
segítségével. Vendégünk volt Kerekes Józsefné dekoratőr is, akivel tojásnyuszikat és 
tojáshéjból húsvéti asztaldíszt lehetett készíteni. Ezen kívül megcsodálhatták egyedi 
festésű tojásokból és grafikákból álló kiállítását is, amely 2011. április 30-ig látható a 
könyvtárban.  
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TÁMOP-3.2.4. „Tudásdepó Expressz” 
Sikeres, közös pályázat eredményeként valósulhatott meg több, gyermekeknek 

szervezett programunk.  
2011. április 18-án, 14.00 órai kezdettel került megrendezésre az Európai 

Népek Meséi – Hetedhét Ország Mesemondó Verseny. A versenyen a lenti és a város 
környéki települések alsó tagozatos - 2., 3. és 4. osztályos - diákjai mutathatták meg 
tehetségüket. Hét általános iskola összesen 23 tanulója mérettetett meg a 3 tagú zsűri 
előtt, melynek elnöke Tóth Sándorné pedagógus, további két tagja pedig Nagy M. 
Katalin meseíró és Porédos Zsolt pedagógus volt. Európai népek meséinek széles 
palettája került a hallgató közönség elé; számos szép, érdekes és humoros történetet 
hallhattunk a jól felkészült mesemondók élvezetes előadásában. Ahogy a zsűri elnöke az 
értékelésében megjegyezte, az idei „Csillag születik” tehetségkutató versenyről már 
lecsúsztak a versenyzők, produkcióikkal bátran szerepelhettek volna ott is. Tartalmas, 
szép délutánt töltöttek el vendégeink, szülők, nagyszülők, ismerősök, akik nem csak 
meghallgatni, hanem bátorítani is jöttek a gyerekeket. 

Visszatérő vendégként üdvözölhettük könyvtárunkban Bosnyák Viktória 
gyermek- és ifjúsági írót, műfordítót. A 2011. május 6-án megrendezett, 
„Tündérboszorkány” című író-olvasó találkozón a város 4., 5., és 6. osztályosainak egy 
csoportja várta nagy izgalommal sokuk kedvenc meseíróját. A gyerekek nem csak 
hallgatták az írónő szavait, hanem érdeklődő kérdéseikkel be is kapcsolódtak a 
programba, s bizonyságot tettek arról is, hogy jól felkészültek irodalmi munkásságának 
témájából. Az írónő érdekes részleteket árult el arról, hogy hogyan születtek a könyvei, 
például: honnan jöttek az alapötletek vagy kikről mintázta a szereplőket. Bosnyák 
Viktóriának nem csak a „Tündérboszorkány” című kötetével ismerkedhettek meg a 
gyerekek, hanem a trilógia további két részével, a „Klott Gatya, ne fárassz!” és az 
„Analfa visszatér” című ifjúsági regényekkel is. A regények bemutatását az azokból 
készült családi mozifilmek részletei tették színessé. A nebulók ízelítőt kaphattak a 
kisgyermekeknek szóló „Mantyusok” és a „Budapesti kis boszorkány” című, angol 
nyelven is megjelent mesékből is. Szó esett az írónő meseregény-sorozatairól is, melyek 
közül az „Amikor kivirágzott a fánk fánk” című műből forgatókönyv is készült, s az 
abból készült televíziós gyermekműsort hamarosan műsorára tűzi a Magyar Televízió. 
A filmben szereplő zeneszövegeket ugyancsak Bosnyák Viktória írta, s Tolcsvay László 
zenésítette meg azokat, melyek közül egyet meg is hallgathattak a gyerekek. Nagyon jó 
hangulatban telt el a délután, Bosnyák Viktória varázslatos személyisége elbűvölt 
minden résztvevőt. A program végén számos gyerek kapott kedvet ahhoz, hogy az 
élmény örök emlékeként dedikáltassa, s hazavigye az írónő valamelyik könyvét. 
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