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PROGRAMOK A LENTI 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 2008 MÁSODIK FELÉBEN 

 
 

 2008 nem csak a „Reneszánsz éve”, de a 
„Biblia éve” is. Ennek szellemében június 2-án 
dr. Vankó Zsuzsanna - a Sola Scriptura Teológiai 
Főiskola tanára - volt a könyvtár vendége. 
„Miért különleges könyv a Biblia?” című 
előadásában idézeteket, saját és ismerősei 
életéből vett példákat bemutatva adta meg 
válaszát a címadó kérdésre. 

A 79. Ünnepi Könyvhét keretében június 
13-án Molnár Gábor: „az emberi szívnek ol-
talmától távolan” című kötetének bemutatójára 
hívta a könyvtár és a Lenti Honismereti Egyesület 
a fiatal költő barátait, ismerőseit, a költészetet és 
verseket szeretőket. Őszinte, emberi gondolatokat 
hallhattunk az élet azon pillanatairól, melyek a 
versek születéséhez vezettek. 

 
 

 
Június 30. és július 4. között 

„Mátyás király és a reneszánsz 
hétköznapok” című nyári tábo-
runkba vártuk a gyerekeket. A 3-4. 
osztályosok megismerkedhettek a 
reneszánsz világával, az emberek 
hétköznapjaival, Mátyás királlyal és 
udvarával. Timár Lászlóné óvónőtől 
reneszánsz kori táncot tanulhattak a 
gyerekek, Zsirainé Kulcsár Má-
riával pedig a lányok selyemle-
gyezőt, a fiúk pajzsot készíthettek. 
Az öt nap alatt – a középkori 
másolók munkáját felidézve - 
mindenki dolgozhatott saját kódexén, melyben a korszak jellemzői kerültek megörökí-
tésre. Mindezek mellett maradt időnk kikapcsolódásra, lazításra is.  

Szintén a „Biblia évé”-hez kapcsolódóan augusztus 12-én Márkus Rita „Útszéli 
feszületek az Őrségben és a Vendvidéken” című fotókiállításának megnyitójára vár-
tuk az érdeklődőket. Az Őrségi Nemzeti Park munkatársa 10 éve járja a környéket és 
fényképezi az itt élő embereket, a tájat, a természeti és épített értékeket. Ezekből a fo-
tókból kaphattunk ízelítőt a szeptember 27-ig megtekinthető kiállításon. 
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A Magyar Népmese Napján, 
szeptember 30-án a helyi általános 
iskolák 3. osztályos diákjait vártuk. A 
felolvasott meséhez kapcsolódó mese-
totót töltöttek ki a gyerekek és egy 
mesefigurát készítettek el. 

Könyvtárunk idén is csatlakozott 
az Országos Tini Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatához. Október 3. és 
17. között különböző programokkal 
vártuk az érdeklődőket. 

Október 3-tól könyvtárunk elér-
hető az IWIW-en is, azóta közel 400 
ismerőse van a könyvtárnak. Ezen a 
napon hirdettünk meg 6-10. évfolyamos 
diákok részére „Klasszikusok új 
köntösben” címmel egy irodalmi 
pályázatot. A pályázat eredmény-
hirdetésére és a jutalmazásra a Könyves 
vasárnapon került sor. 

 
Márkus Rita kiállításának megnyitója 
 

Ne múljon el egy nap sem nevetés nélkül, ezért október 3-17-ig „Graffiti a 
könyvtár falán” címmel mindennapi bölcsességekből, diákok aranyköpéseiből kínál-
tunk ízelítőt.  

Október 6-17. között pedig „Szépségápolás, sport, életmód – segítenek a 
könyvek is” címmel ajánlottunk a témához kapcsolódó írásokat, könyveket.  

Október 7-én délelőtt a helyi általános iskolák 7-8. évfolyamos diákjai hallgat-
hatták meg Szabóné Balázs Mónika klinikai szakpszichológust. „Ki vagyok és merre 
tartok?” című előadásában a tinik énkeresése, önismerete, a serdülőkor hozta változá-
sok, problémák és megoldási lehetőségeik álltak a középpontban. 

Október 8-án délelőtt 6. évfolyamos diákoknak Dányi József bűnmegelőzési fő-
előadó a fiatalokra leselkedő veszélyekről, a segítségkérés módjairól beszélt „Anya, 
Apa! Én már nagy vagyok!” című előadásában. 

Október 11-én zenével, filmrészletek bejátszásával színesített könyvajánlóra hív-
tuk a fiatalokat. „Pillangók tánca avagy szerelem a köbön” – klasszikus szerelmi tör-
ténetek és a 21. század ifjúsági könyvei egyaránt helyet kaptak az ajánlóban. 

A Könyves Vasárnapon az ingyenes beiratkozás, kölcsönzés mellett egész nap 
honlapajánló várta az érdeklődőket. Egészség, életmód, szépségápolás, sport témában 
lehetett böngészni honlapokat a könyvtárosok segítségével.  

Délelőtt ismét vendégünk volt Szabóné Balázs Mónika, aki a különböző generá-
ciók közti eltérő nézetekről, problémákról, megoldásokról beszélt. „Gyerek, szülő, 
nagyszülő – találkozás a végtelenben” elnevezésű programunkra minden korosztályt 
szeretettel vártunk.  

Délután Molnár Anett kozmetikus a tinik bőrápolásával, szépségápolásával kap-
csolatos dolgokról beszélt. Válaszolt a felmerülő kérdésekre és egy vállalkozó szellemű 
résztvevőnek a helyszínen készítette el alkalmi sminkjét.  
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Kedvenc olvasmányélményét nem szóban, hanem azt eljátszva eleveníthette fel 
minden játékos kedvű látogatónk és a könyvtárosok is „Én elolvastam, eljátszom, te 
kitalálod!” című programunkon.  

A vasárnap a korábban meghirde-
tett „Klasszikusok új köntösben” 
elnevezésű irodalmi pályázat 
eredményhirdetésével és a jutal-
mazással ért véget. 

Október 15-én a „Bulizz 
velünk! - Olvasói Önök kérték” 
keretében zenével, rajzfilmekkel, 
filmrészletekkel vártunk minden 
érdeklődőt. 

Október 17-én Térné 
Viczértes Eszter tanárnő egészség 
és szenvedély témájában tartott 
előadást „Választhatsz és változ-

tathatsz” címmel. Vendégünk a hallgatóság meglévő ismereteire építette fel mondandó-
ját, érdeklődve hallgatta a résztvevők véleményét és válaszolt a felmerülő kérdésekre. 

Október 21-22-re meghívást kaptunk a lendvai könyvtártól, hogy városukban, 
valamint két településen – Dobronakban és Göntérházán - tartsunk foglalkozást óvodá-
soknak. Meseolvasás, játékos feladatok megoldása és közös tánc színesítette a délelőt-
töt. Erről a találkozásról hangfelvétel is készült, mely a Muravidéki Magyar Rádió 
gyermekeknek szóló műsorában került adásba. 

November elején „Betűfalók Társasága” névvel gyermek olvasókör indult a 
könyvtárban, melynek keretében minden hónapban találkozunk. Programjainkat, célja-

inkat és teendőinket közösen 
megbeszélve kellemes és hangu-
latos délutánokat töltünk együtt. 

November 18-án Rosta 
Géza „A titkokat az ujjaim-
nak mondom el” címmel tartott 
verses-zenés előadást általános 
iskolásoknak. Az énekes-gitáros 
előadóművészt nem kell külön 
bemutatni, hiszen megyénkben 
már nagyon sok helyen vendég-
szerepelt. 

November 21-én ismét 
Őriné dr. Bilkei Irén történész, 
főlevéltáros volt a vendégünk. 
„Hétköznapi élet a későkö-

zépkorban” című előadását délelőtt a két helyi középiskola érdeklődő diákjai hallgat-
hatták meg, este pedig a város lakóit vártuk a színes képi anyaggal illusztrált előadásra. 

November 26-án könyvtárunkban köszönthettük Neszmélyi Magdolna előadó-
művészt, aki délelőtt az ovisainknak tartott „Levél a Mikuláshoz” címmel Mikulás-
váró műsort. Este pedig az élet megragadó pillanatait varázsolta a hallgatóság elé a ma-
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gyar irodalom gyöngyszemei, népdalok segítségével „Mikor a szirom elhagyja he-
lyét…” című műsorában.  

 

Neszmélyi Magdolna előadóművész 
 
 December havában is volt vendégünk. Szeretetről, szerelemről, barátságról, csa-
ládról és az ünnep fontosságáról osztotta meg a hallgatósággal gondolatait Dr. Csider 
Sándor költő, főiskolai docens 17-én, a könyvtárunkban tartott „Szeretni születtünk - 
karácsonyi gondolatok” című előadásával – melyben „Varázshegedű” című kötetének 
verseit hívta segítségül – a karácsony hangulatát hozta el közénk: 
 

„Üzen az ég, hallgasd szavát, 
angyal hozta szép dallamát, 
engedd hozzád közel jönni, 

hagyd szívedbe fészket verni.” 
 

 Dr. Csider Sándor főiskolai docens, költő azonban nemcsak a könyvtárunkban 
tartott előadást, hanem a lenti kistérség néhány településén és iskolájában is. „A szere-

tet versei” címmel gyermekek-
nek szóló játékos versfoglal-
kozásra Rédicsen, Csesztregen, 
Lovásziban és a lenti általános 
iskolákban került sor. A felol-
vasott művek dramatizálása 
közben a gyerekek fantáziájukat 
elengedve élvezték a vele együtt 
eltöltött időt. Az előadót nagy 
szeretettel fogadták és visz-
szavárják. 

A 2008-as évet a már 
hagyománynak számító Karácso-
nyi kézműves foglalkozással 
zártuk december 20-án, melynek 

végén a gyerekekkel közösen díszítettük fel a könyvtár karácsonyfáját. 
 December végén egy újabb ajándékkal leptük meg nem csak könyvtárhasználó-
inkat, hanem saját magunkat is. Elkészült a Városi Könyvtár Lenti honlapja, amely a 
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www.lentikonyvtar.hu címen érhető el. Az általános információkon kívül megtekinthe-
tők aktuális programjaink és korábbi rendezvényeink videófelvételei, fotói is. Tájéko-
zódni lehet a mozgókönyvtári szolgáltató helyekről és online katalógusunk segítségével 
állományukról is. Az elkövetkezendő időszak feladata, hogy honlapunkat tovább fej-
lesszük, feltöltsük a még hiányzó tartalmakat és új elemekkel bővítsük.  
 
       Bagladi Mónika és Baksa Melinda 
 

 
 

 
Molnár Gábor kötetbemutatója a Lenti Városi Könyvtárban 

http://www.lentikonyvtar.hu/



