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• A baki iskolások találkozhattak május 21-én Bátky András íróval. A résztvevő 
gyermekek nagy örömmel szerepeltek az író rögtönzött mesejátékaiban. 

 
• Kispáliban május 9-én gyermeknap megrendezésére került sor, ahol a Griff 

Bábszínház két művésze „A székely asszony és az ördög” című meséjét adta elő. 
Ezt követően a jelenlévő gyermekek nagy érdeklődéssel vettek részt „A bábozás 
rejtelmei” c. bemutatón, ahol megismerhették az összes bábtípust. 

 
• Az Ünnepi Könyvhét alkalmával  június 1-én Gellénházán  a „Hazafelé” című, 

Simonyi Imre költő műveiből összeállított zenés színpadi produkcióját 
hallgathatták meg a nézők Kanda Pál színművész és Z. Lukács Sándor 
előadásában. Június 5-én két helyszínen: Csonkahegyháton és Becsvölgyén 
találkozhattak az iskolások Nyulász Péter íróval. 

 
• Április folyamán Boncodföldén alapfokú internet felhasználó képzésben 

vehetett részt  5 községi lakos. A 20 órás tanfolyamot Szekeresné Farkas Matild 
vezette. A sikeres vizsgázók tanúsítványt vehettek át a polgármester úrtól. 

 
 

      Pál Éva 
 
 

 
 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
 
Programok 2012. I. félév 
 

Magyar Kultúra Napja 
2012. január 26-án este a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott 

rendezvényünkre vártuk a könyvtár látogatóit. Az Utassy József Emlékest a 2010-ben 
elhunyt költő "Balambér" című költeményének strófáival vette kezdetét. A verset Tóth 
Annabellától hallgathatták meg vendégeink. A könyvtár igazgatójának megnyitó szavai 
után került sor az Utassy Versmondó Kör jelvényének ünnepélyes feltűzésére az est 
közreműködőinek, Szekeres Frigyesnének, Dányi Józsefnek, Magyar Lajosnak és 
Orgona Lászlónak. A rendezvény házigazdája Horváth Erzsébet, a költő özvegye volt, 
akivel Tóth Sándorné, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola tanára beszélgetett. 
Megidézték a szülőket, nagyszülőket, Utassy József gyermekkorát, az ifjú házasok 
örömeit és gondjait és szemük fényét, az ifjabb Józsefet. A felelevenített történetek 
mellett az elhangzó versekből és két rövid filmbejátszásból a költő sokféle arcát 
ismerhették meg. A versek a versmondó kör tagjai és Simon Bence középiskolás tanuló 
tolmácsolásában hangzottak el. 
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Szemes Péter kötetének bemutatója 
2012. március 7-én ismét az irodalomé, könyveké, az olvasást szerető embereké 

volt a főszerep könyvtárunk esti rendezvényén, Szemes Péter "Művek felé - Válogatott 
kritikai írások" című kötetének bemutatóján. A program egy meglepetéssel vette 
kezdetét, a közönség soraiban helyet foglaló látogatónk, Pék Edit Reményik Sándor 
egyik versét szavalta el. Soós József költő üdvözlő szavai után Horváth László 
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy milyen fontos 
és egyben nehéz feladatot vállalt fel a szerző, hiszen kötetében értő, támogató kritikai 
írásait jelentek meg. Ehhez a munkához ismerni kell az alkotás tevékenységét és az 
építő jellegű bírálat megtételét is fel kell vállalni. Másik gondolati elemként az alkotás, 
az irodalom határokon átnyúló, összefogó szerepének fontossága jelent meg a köszöntő 
beszédben. Ehhez a gondolathoz kapcsolódtak Kepe Lili, a lendvai magyar Nemzeti 
Művelődési Intézet igazgatójának és a kötet egyik kiadójának szavai is. Az igazgató 
asszony közösségi összetartó erőként nem csak az írást, könyvkiadást, hanem más, 
például a néprajz területén végzett tevékenység fontosságát is kiemelte köszöntőjében. 
Reményét fejezte ki, hogy a magyarországi és a muravidéki kulturális összetartozás a 
továbbiakban élni fog, újabb kötetek megjelenésében, közös rendezvények, programok 
megvalósításában. A kötetet Péntek Imre költő, a Pannon Írók Társasága elnöke, a 
Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztője, a kötet másik kiadója mutatta be. A 
további beszélgetés során Szemes Péter is kiemelte, hogy milyen sok helyi szerző van a 
határ mindkét oldalán, ami hozzájárul a kapcsolatok megerősítéséhez, hiszen a 
kulturális kapcsolatokban nincs magyarországi magyar vagy határon túli magyar szerző, 
csak magyar szerző, alkotó létezik. Az est végén lehetőség nyílt Szemes Péter kötetének 
dedikáltatására és pogácsa, üdítő melletti beszélgetésre is. 

Magyar Költészet Napja 
1964 óta minden évben április 11-én, József Attila születése napján országszerte 

tiszteletüket fejezik ki a kultúra értékeinek őrzői a szépirodalom, a szép szó művészete 
előtt. Április 11-én Molnár Gábor helyi költővel találkozhattak vendégeink a Magyar 
Költészet Napja alkalmából.  Az esten Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella, Király 
Ilona, Dányi József és Krisztánovics György versmondók tolmácsolásában hallgathattuk 
meg Molnár Gábor és József Attila verseit. A rendezvényt Bíró Krisztina, a Gönczi 
Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola tanára nyitotta meg. Vendégünkkel Dányi 
József beszélgetett műveiről, az alkotás folyamatáról, a költészet és az élet nagy 
kérdéseiről. Az est befejező részében került sor a helyi középiskolásoknak meghirdetett  
irodalmi pályázat eredményhirdetésére. A beérkezett művek helyi költők alkotásairól írt 
esszék voltak. A következő diákok vettek részt a pályázaton: Hermán Katinka, Takács 
Enikő, Zakó Krisztina és Zsálek Izabella a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és 
Szakiskola, Kovács Anna Eszter, Horváth Márk, Joós István, Magyar Péter Dániel, 
Mészáros Tekla a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola tanulói. 

Holokauszt Emléknap 
2012. április 17-én délután a holokausztra és áldozataikra emlékeztek megjelent 

vendégeink. A Honismereti Egyesület Lenti és a Városi Könyvtár Lenti közös 
rendezvénye Tantalics Béla nyitó beszédével vette kezdetét. Bevezető gondolataiban a 
helytörténész részletesebben szólt a helyi zsidó családokról, történetükről, a háború 
előtti és utáni életükről is. Simon Márta - a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és 
Szakiskola tanára - a zsidó nép eredetét és történetét mutatta be a kezdetektől 
napjainkig. Ezután egy filmet tekinthettek meg vendégeink. Grüner Miklós 14 évesen 
került haláltáborba, visszaemlékezése és korabeli fotók idézték meg a múlt történéseit. 
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A rendezvény végén a résztvevők közül többen is elmondták véleményüket, 
gondolataikat. 

Kiállításmegnyitó 
Molnár István grafikus kiállításának megnyitójára gyűltek össze a képzőművészet 

iránt érdeklődők 2012. április 24-én este a könyvtár olvasótermében. A kiállító művész 
már korábban is vendége volt a könyvtárnak, hiszen 2011-ben a Kápolnai 
Kézművesekkel közösen mutatta meg alkotásait. Az est egy fagottszóló felcsendülő 
hangjaival vette kezdetét, Gyulavári Adrien - az Arany János Általános Iskola és AMI 
tanára - játszott a hangszeren. A muzsika után a szavaké lett a főszerep, a kiállítást 
Tantalics Béla nyitotta meg. Ismertette a művész színes és változatos életútját, mely a 
lentikápolnai szülőháztól az 1956-os eseményeken keresztül, Európa számos országán 
át újra Lentikápolnára vezetett. Nem maradhatott el az alkotások, képek és grafikák 
méltatása, bemutatása sem, ezt pedig már maga Molnár István "tárlatvezetésével" 
élvezhették a vendégek. Megelevenedtek a képek szereplői, az emberekhez, helyekhez 
fűződő emlékek, majd az egyik vendég, Ihász János kért szót. Mondataiban a hozzáértő 
amatőr művész - hiszen ő maga is fest - műelemző gondolatai hangzottak el. A 
dallamok és szavak után az alkotásoké volt a főszerep, mindenki megcsodálhatta a 
kiállított tanulmányrajzokat, festményeket, finom pogácsa és frissítő mellett pedig 
lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre is. A kiállítást 2012. április 24 és május 25. között 
a könyvtár olvasótermében tekinthették meg az érdeklődők. 

„Ki viszi át a szerelmet?” 
2012. május 16-án könyvtárunk olvasótermében került megrendezésre a „Ki viszi 

át a szerelmet? – verses-zenés összeállítás a szerelem jegyében” című zenés versmondó 
est. A rendezvény a Fehérbottal a Kerka Mentén Egyesület, a Lenti és Vidékéért 
Alapítvány és a Városi Könyvtár Lenti összefogásával jött létre. Először Dányi József 
beszélt a költészetről és a szerelmi líráról, mintegy felvezetve az est során elhangzó 
műveket. Három versmondó, Harasztiné Sümegi Mária, Dr. Paczolay Ilona és Kovács 
Béla mondta el a szebbnél szebb szerelmes költeményeket. Klasszikussá vált költőink –
József Attila, Petőfi Sándor, Nagy László- mellett egy kortárs, helyi költő, Molnár 
Gábor versét is meghallgathattuk. Az estet Dányi József citerajátéka színesítette a 
szavalatok között előadott gyönyörű népdalokkal. 

 
83. Ünnepi Könyvhét, 11. Gyermekkönyvhét 
 
Vendég a könyvtárban: 

Varró Dániel költő 
A 83. Ünnepi Könyvhét 

rendezvénysorozatához csatlakozva 
2012. május 21-én délután Varró 
Dániel volt könyvtárunk vendége. A 
fiatal költőt a Gönczi Ferenc 
Gimnázium és a Lámfalussy Sándor 
SZKI tanulói várták a könyvtár 
olvasótermében. Bíró Krisztina 
tanárnő mutatta be röviden a 
műfordítóként is elismert vendéget, 
ismertetve eddigi pályafutását. 
Ezután Varró Dániel vette át a szót, 
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aki beszélt megjelent köteteiről, felolvasva szerelmes verseiből, gyerekeknek szóló 
mondókáiból, nem csak mosolygást csalva az arcokra, de harsány nevetést fakasztva. 
Saját művei mellett az általa fordítottakból is előadott néhányat és megosztotta a 
hallgatósággal azt a három okot, amiért jó költőnek lenni. S hogy mi ez a három dolog? 
Élve a költői szabadsággal, nem kell betartani a helyesírás szabályait. Félénk fiúk is 
elkápráztathatják a lányokat a költeményeikkel. A versek a családi élet mindennapi apró 
csodáit is megörökítik  az utókor számára. 

 
"Bejegyzések a vendégkönyvből" 
"Bejegyzések a vendégkönyvből" címmel zenés felolvasóestre hívtuk az 

irodalmat kedvelőket 2012. június 7-én este. Lenti Város Önkormányzata 
"Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben" NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0011 
kódszámú pályázatának keretében, a könyvtár szervezésében lezajlott esten ismert 
előadók voltak a vendégeink. Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd röviden ismertette a sikeres pályázat városközpontot megszépítő, eddig 
megvalósult eredményeit.  A megnyitó szavak után Neszmélyi Magdolna színművész, 
Kelemen Gyula énekmondó és Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész kortárs 
irodalom gyöngyszemeiből összeállított műsorát hallgathatták meg a megjelentek. Az 
elhangzott versek alkotói mindannyian voltak már vendégei könyvtárunknak, ennek 
nyomát őrzik vendégkönyveink. Felcsendültek a magyar irodalom nagyjainak - Jókai 
Anna, Szabó Magda  -, a határon túli magyar irodalom képviselőinek - Bence Lajos, 
Zágorec-Csuka Judit - és szűkebb környezetünk költőinek - Csordás János, Geresits 
Gizella, Molnár Gábor, Soós József - versei.  

Kötetbemutató 
Június 21-én este ismét egy olyan kötetbemutatóra vártuk az érdeklődőket, ahol a 

szerző városunk lakója. Az est a Honismereti Egyesület, a KÉSZ helyi szervezete és a 
könyvtár közös szervezésében valósult meg. Tóth Csaba édesapjának, Tóth Ernő 
evangélikus kántortanítónak életét bemutató kötetét Balás Endre tanár mutatta be. A 
szerző a több, mint kilencven évet átölelő életút egyes állomásait elevenítette fel 
születéstől egészen az utolsó napokig. A levetített diákon képeket láthattunk a 
családapáról és a tanítóról egyaránt. A kötetből Varga Kristóf, a szerző unokája olvasott 
fel részleteket. 

 
Baksa Melinda 

 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 
 
Programok 2012. I. félév 
 

József Attila Megyei Versmondó Verseny 
A József Attila Megyei Versmondó Verseny 2012. évi területi fordulójának 

megrendezésére március 19-én, 14.00 órai kezdettel került sor könyvtárunk 
olvasótermében. A versenyen két korcsoportban mérhette össze tehetségét a helyi és 
kistérség általános iskoláinak 11 felső tagozatos diákja. Idén az 5-6. osztályos 
korcsoport kötelező verse József Attila: „Homály borult az erdőre…” című költeménye, 
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