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A Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködés keretében a Múltunk 
közös értékei – élő örökségünk című, SI-HU-1-1-007 számú projekt megvalósításában a 
Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány is aktív szerepet vállalt azzal, hogy a 
térségben keletkező irodalmi alkotások megismertetése és bemutatása céljából 
rendezvényeket szervezett. Az első ütemben 2009. december 18-án rendezte meg a 
Lenti Városi Művelődési Központ Színháztermében a zalaegerszegi Énekmondó 
együttes PANNON LANT – Muravidéki és zalai költők megzenésített versei című 
rendezvényét. Az Énekmondó együttes műsorában szlovéniai magyar és zalai költők 
versei hangzottak el. 
 Az együttes több mint 30 éves fennállása óta nagy hangsúlyt fektet a ma élő 
költők, különösen a zalai és szlovéniai magyar költők verseinek megzenésítésére, és 
mind szélesebb körben történő népszerűsítésére.  
 A rendezvényen részt vett a muravidéki alkotók képviseletében Bence Lajos 
költő, a muravidéki Népújság főszerkesztője, a Magyar Művészetért Díj kitüntetettje. 
 Lenti város középiskoláiból kb. 250 tanuló vett részt ezen a programon. 
 A projekt 2. ütemében 2010. június 10-én szervezett programot az alapítvány. A 
rendezvény helyszíne a zalaegerszegi Keresztury Dezső ÁMK Hangversenyterme volt, 
ahol JOÓS TAMÁS énekmondó „Párbeszéd” című műsorát nézték-hallgatták meg a 
város középiskolás fiataljai. Az előadásra a Csány László Közgazdasági 
Szakközépiskola, a Páterdombi Szakképző Iskola, valamint az Ady Endre Általános 
Iskola és Gimnázium tanulói közül közel 150 diák jött el.  

A rendezvényt Bánfalvi Péter, a Zala Megyei Önkormányzat Oktatási és 
Kulturális Osztályának vezetője nyitotta meg, ismertetve a projekt célját, a szomszédos 
kultúrák megismerésének fontosságát. Bemutatta a meghívott előadót: Joós Tamás 
Szombathelyen élő énekmondót, aki zalai gyökerekkel rendelkezik – Lentiben született 
–, s több mint 30 éve foglalkozik versek megzenésítésével és azok bemutatásával. 
Előadásai nagy részét gyerekeknek és az ifjabb korosztálynak tartja. A mai napig 
számtalan rendhagyó irodalomóra keretében mutatta már be alkotásait és tanította 
hallgatóit a versek szeretetére. Nagyon jó kapcsolatot ápol a Muravidéken élő és 
jelenleg is ott alkotó irodalmárokkal, akiknek a megzenésített verseit is tartalmazta a 
műsora. Összeállításában, melyet külön erre az alkalomra állított össze a históriás és 
történeti énekek mellett József Attila, Ady Endre, Bence Lajos, Soós József és Gaál 
Zsuzsa versei hangzottak el. A felsorolt szerzők nevéből is kitűnik, hogy a feldolgozott 
művek a határ két szomszédos oldalán több korosztályt is megszólítottak, de mégis egy 
közös kultúra részesei valamennyien. Külön érdekessége volt a műsornak, hogy a 
műfaji sokszínűséget a többfajta hangszer – gitár, buzuki, koboz, tekerőlant – 
megszólaltatásával tette még színesebbé és érdekesebbé. 
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