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 Berg Judit + Kiállítás megnyitása 

Április 15. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 

 Balázs Ágnes + Tojásfestés márványozással és spatula könyvjelző  

 készítése 

Április 16. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 

 Nyulász Péter + Az Álomhét lezárása 

Április 28-tól Ki mit tud Keszthely nagyjairól? - kiállítás 

Április 28., 30. Ki mit tud Keszthely nagyjairól? - kézikönyv használati vetélkedő 

Május 03. Könyvmolyklub 

Május 06., 07., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 9. foglalkozás 

13., 14., 20.,  A tűz – Barát vagy ellenség? 

Május 08., 22. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Kardos József előadása Mesék, mondák, versek a Balatonról címmel 

Május 08., 22., 29. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Május 14. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Fagyosszentek 

Május 24. Könyvmolyklub 

Június 03., 04., 05., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 10. foglalkozás 

06., 11. Könyvtári Activity 

Június 05. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Június 10. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Pünkösd 

Június 18., 25. Könyvmolyklub 

          Magyar Szilvia 
 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

 
Programok 2014. I. félévben 

 

„Múltidéző – volt egyszer egy Lenti - kiállítás” 
 
Idén ünnepeljük Lenti várossá avatásának 35. évfordulóját, ehhez kapcsolódóan januártól 
decemberig tartó rendezvénysorozattal várjuk kedves látogatóinkat. E sorozatnak első prog-
ramjaként Perlaki S. Ferenc "Múltidéző - volt egyszer egy Lenti" című kiállításának megnyi-
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tójára vártuk az érdeklődőket. Német Józsefné igazgató köszöntő szavai után Bródy János: 
Filléres emlékeim című dala csendült fel Joós István tolmácsolásában, majd Magyar Lajos 
nyitotta meg a kiállítást. Tőle hallhattuk az alábbi gondolatokat:  
"Egy darabka múlt, amit Perlaki S. Ferenc kínál nekünk. Emlékképek, amelyek rajzain feltűn-
nek, és amelyek által a lelkünkben, gondolataink között rég elfelejtett életünk újra megjelenik, 
múltba fordult gyermek és ifjúkorunk is megelevenedik. Másnak, kívülállónak talán keveseb-
bet jelentenek, kevesebbet üzennek ezek a képek. Ám nekünk, akik itt éltük meg az életünket, 
együtt változtunk a minket körülvevő világgal, a faluval, a várossal, többet, mást mondanak. A 
mai, a mostani Lentire büszkék vagyunk. A miénk, szemünk előtt, s talán a segítségünkkel is 
lett azzá, ami. A régi, az elmúlt Lentit, a falut, a szülőföldet, a felnevelő múltat szeretjük és 
magunkban hordjuk. Mert az bennünk lakik a kezdetektől, belénk égett és ezer szállal tart fog-
va, amíg csak élünk. Ezt a múltbéli Lentit adják vissza most nekünk Perlaki Stéber Ferenc 
képei. Jó szívvel és szeretettel ajánlom őket kedves mindnyájuk figyelmébe. Mélyedjenek el 
bennük, tisztelt Vendégek és emlékezzenek."  
 
 
„Emlékest dr. Bencze Katalin tiszteletére” 
 
Dr. Bencze Katalin főorvosnőre emlékeztek barátai, ismerősei, tisztelői a január 28-án meg-
rendezett esten. A megjelenteket Horváth Erzsébet nyugalmazott pedagógus -Utassy József 
özvegye- köszöntötte.  A betegeket segítő és gyógyító orvost, a gondoskodó édesanyát, a ter-
mészetet tisztelő és óvó vadászt, az irodalmat, verseket szerető embert az Utassy József 
Versmondó Kör tagjai idézték meg versekkel, dallal, zenével. Szekeres Frigyesné, Dányi Jó-
zsef és Magyar Lajos versmondók többek között Reményik Sándor, Soós József, József Atti-
la, Kormos István költeményeit, Tekán Kinga és Orgona László előadóművészek pedig 
Utassy József, Baley Endre, Ágh István megzenésített verseit szólaltatták meg. 
 
 
„Stádium Kulturális és Társadalmi Hírlap bemutatója” 
 
Könyvtárunk  "Lenti Város 35 éves" rendezvénysorozatában 2014. február 11-én került sor a 
"Stádium" Társadalmi és Kulturális Hírlap bemutatójára. Vendégünk volt Pozsgay Imre a 
folyóirat főszerkesztője, Fazekas István felelős szerkesztő és Deák Mór szerkesztő.  Az est 
házigazdái - Német Józsefné igazgató és Soós József költő - valamint Horváth László pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket, majd zenével, verssel és dallal folytatódott a program. 
Dányi József citerán játszott, Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Dányi József tolmácsolá-
sában többek között Utassy József, Soós József, Ratkó József verseiből hallhattunk válogatást, 
a Civil Nyugdíjas Klub Nefelejcs Dalköre pedig zalai nótacsokorral kedveskedett a megjelen-
teknek. Az est második felében a szerkesztőség tagjai mutatták be a folyóiratot, szerkezeti 
felépítését, az ott dolgozó munkatársakat, beszéltek terveikről,a megvalósítandó célokról, me-
lyet Pozsgay Imre így fogalmazott meg: "A Stádium a valós értékek közös műhelye, a szellemi 
összefogás lapja kíván lenni." 
 

60 
 



HÍREK 

 
 
„Fényben – „fénytörésben” – kötetbemutató” 
 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében Varga Lászlóné 
dr. Geresits Gizella Fényben – „fénytörésben” című tanulmánykötetének bemutatóján talál-
koztak a művészet, lélektan iránt érdeklődők február 13-án. Gyulavári Adrien fuvolaszólója 
után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Szemes Péter kritikus, 
esztéta, a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatta be a kötetet. A 
szerző, valamint Király Boglárka és Dányi József tolmácsolásában hallhattunk részleteket a 
műből, az est bemutató részét a fuvola felcsendülő hangja zárta le, majd lehetőség nyílt a kö-
tet dedikáltatására. 
 
„Kaleidoszkóp – Babics László kiállítása” 
 
"Kaleidoszkóp" címmel 2014. március 14-ig tekinthették meg az érdeklődők Babics László 
fotóművész képeit bemutató kiállításunkat, melynek megnyitójára február 18-án került sor. 
Jávor Laura és Szekérné Gróf Lilla - a Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákja és tanára - előadásában hallgathattuk meg a "One summer's day "című da-
rabot, majd Német Józsefné igazgató köszöntötte a megjelenteket. Kovács Zoltán  nyitotta 
meg a kiállítást, melyben emberekről, a minket körülvevő természeti és épített környezetünk-
ről készített művészi fotókat csodálhattunk meg. Pogácsa és frissítő melletti kötetlen beszél-
getéssel ért véget az est. 
 
„Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja” 
 
Az 58/2000. (VI. 16.) OGY határozat alapján február 25. a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. Ez alkalomból a Honismereti Egyesülettel közös ren-
dezvényre vártuk az érdeklődőket. Kovács Béla versmondó szavalatával vette kezdetét az est, 
majd a Honismereti Egyesület elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket. "Demokráciából 
diktatúrába 1945-1956" című előadásában Simon Márta a kor politikai és társadalmi esemé-
nyeit foglalta össze, ezután két visszaemlékezést hallgathattunk meg. Sánczi Ferenc - aki be-
tegsége miatt nem tudott személyesen eljönni, emlékeit egy filmbejátszás segítségével ismer-
hettük meg - néhány nappal a 18. születésnapja előtt került fogságba és éveket töltött odesz-
szai, kijevi börtönökben. Bollér Józsefné Margit néni kisfiával kitelepítettként több, mint há-
rom évig élt hortobágyi kényszermunkatáborban. Az ott  
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átéltekről, a mindennapok történéseiről beszélt. A megemlékezés Tantalics Béla, a Honisme-
reti Egyesület titkárának zárszavával fejeződött be. 
 
„Határváros a végeken, Lenti és környéke a régész szemével” 
 
Dr. Gürtler Katalin régész előadásában városunk és környéke, valamint Zala megye régészeti 
lelőhelyeit és feltárt emlékeit ismerhettük meg. Az est bevezető részében hallhattunk a tudo-
mányág jeles magyar képviselőiről és rövid áttekintést kaptunk a régészet történetéről, fejlő-
déséről is. A színes képekkel illusztrált előadás további részében a már feltárt és a még feltá-
rásra váró, múltunkat, történelmünket rejtő kincsekről esett szó. 
 
„Világháborús őseink/hőseink – kiállítás” 
 
Az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett kiállításunkat 2014. 
március 18. és április 12. között tekinthették meg a könyvtárba látogatók. Az érdeklődők -
köztük több iskolás csoport is- eredeti dokumentumokat, képeslapokat, térképet, katonaládát, 
sisakokat, bajonetteket, háborús emlékérmeket és a kort, a háborús környezetet megidéző fo-
tókat láthattak. A kiállított képeket, a kiállítás anyagát Drávecz Gyula és Kovács Zoltán szer-
kesztette. A tárgyi emlékek Drávecz Gyula családi hagyatékából valamint Berke András és 
Hegedüs Gergely magángyűjteményeiből származtak. Külön köszönetünket fejezzük ki 
Csondor Lajosnénak, Dervalicsné Reistetter Andreának, Gyuránné Pusztai Líviának és Koltai 
Tiborné Lőrincz Stefániának a kiállítás anyagának összegyűjtésében nyújtott segítségéért. 
 
„Húsvét” 
 
Két, témájában a Húsvéthoz kapcsolódó előadás várta az érdeklőket 2014. március 31-én 
17.00 órai kezdettel a Városi Könyvtár Lenti olvasótermében. Elsőként Dr. Gürtler Katalin 
régész „Jézus halálának régészeti, történeti emlékei című”, diavetítéssel kísért előadása hang-
zott el. Ezt követően Fürj György teológus „A bárány megöletése” címmel osztotta meg gon-
dolatait a közönséggel. A rendezvény végén lehetőség nyílt az előadókkal történő személyes 
beszélgetésre. 
 
„Kovács Béla V. Önálló Versmondó Műsora” 
 
Radnóti Miklós: Eclogák címmel Kovács Béla V. Önálló Versmondó Estjére került sor a Köl-
tészet Napján, április 11-én 18.00 órakor a könyvtárban. A műsorral Radnóti Miklósra emlé-
keztünk születésének 105. és halálának 70. évfordulóján. A versek mellett Pozonecz-Csoma 
Veronika emlékezett meg a II. világháború áldozatairól, Dr. Paczolay Ilona pedig Radnóti 
Miklós életéről és munkásságáról foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. Az estet a verses 
és a prózai részek között felvételről bejátszott dalrészletek tették színesebbé. Hatalmas vállal-
kozás már egy önálló műsor létrehozása is, mi mégis abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy immár 5. alkalommal részesülhettünk ebben az élményben. 2005. április 28-án került 
megrendezésre a Magyar Zsoltár, 2010. március 20-án A tűz márciusa , majd 2012. október 
17-én a Magyarországért című est. 2013-ban a Költészet Napjának előestéjén Az ember fáj a 
földnek című versösszeállítás hangzott el. Kovács Bélát a költészet iránti tisztelet, a versek 
szeretete, és ennek másokkal való megosztása, a töretlen lelkesedés, kiapadhatatlan energia 
jellemzi. Csak az elismerés hangján szólhatunk erről a nagyszerű teljesítményről. 
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„Színek, fények, érzések – kiállítás” 
 

 
 
Lenti várossá avatásának 35. évfordulójára  szervezett rendezvénysorozatunkban április 15-én 
került sor Horváthné Bencze Irén üvegfestő  "Színek, fények, érzések" című kiállításának 
megnyitójára. Az est Gyulavári Adrien fagottszólójával vette kezdetét, majd a könyvtár igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást Lengyák István pedagógus nyitotta meg, Hor-
váth István Radnóti-díjas versmondótól pedig Kányádi Sándor, Darvas Szilárd, Peterdi Pál és 
Áprily Lajos egy-egy versét hallgathatták meg az egybegyűltek. Az est végén frissítő és pogá-
csa melletti beszélgetésre is lehetőség volt a képek alkotójával Horváthné Bencze Irénnel, aki 
így vall magáról, az alkotásról: „Nem vagyok művész, csak egy lelkes amatőr, aki szereti a 
szépet, csodálja a művészetet és tiszteli az alkotó embert. Néhány éve az üveg, a fény és színek 
varázslatos harmóniája vezette ecsetemet az üvegfestés felé. Autodidakta módon kezdtem fes-
tegetni. 2004-ben készítettem első képemet; azóta minden elkészült kép egyre tágabbra tárja 
előttem a csodák kapuját. Megragad minden, ami szép. A természet, az állatok világa, a kü-
lönböző korok és tájak hangulata, az emberi érzések, a szakrális témák, a színpadok atmoszfé-
rája egyaránt megihletnek. Az üvegképek mellett lámpákat, órákat, egyéb használati és dísz-
tárgyakat is szívesen festek..." 
 
 
„Tavaszi zsongás – koncert” 
 
2014. április 24-én este "Tavaszi zsongás" címmel a Szivárvány Kamarakórus adott nagysike-
rű koncertet könyvtárunkban. Énekelni szerető műkedvelőkből alakult a kórus 2001-ben, tag-
jai azóta nem csak Lentiben, de a megyén és a határon túl is számos felkérést kaptak különbö-
ző kulturális rendezvényeken való szereplésre. 2013-ban "Lenti Város Közművelődésért" 
díjat kaptak. Az esti rendezvényre az 1998-ban hivatásos vadászokból alakult Zala Vadász-
kürt Együttes két tagja érkezett vendégként. A parforce kürtökön előadott darabokból és a 
felcsendülő dalokból összeállított műsor felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevő 
számára. 
 
"Egy város közel a természethez - Kerka-völgy kincsei" 
 
Épített környezetünk mellett a minket körülvevő természeti környezet is hatással van a város 
lakóira és az idelátogatókra is. Lentit és településrészeit erdők, fás legelők, rétek veszik körül, 
ahol a flóra és fauna megannyi csodájában gyönyörködhetünk egy-egy séta vagy kirándulás 
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során.  Ezekről a szépségekről beszélt Lelkes András természetvédő "Egy város közel a ter-
mészethez" című előadásában. Fotókkal színesített előadásában bemutatta az itt jellemző élő-
helyeket, az ott élő védett növény- és állatfajokat, például a madárvilág képviselőit, meghall-
gathattuk a ritkán látható haris hangját is. Az előadás után került sor a "Kerka-völgy kin-
csei"című fotókiállítás megnyitójára. Kovács Tünde, a fotók készítője így vall önmagáról és a 
kiállítás anyagáról: "Több mint nyolc éve életem fontos része a vidék értékeinek megismerése, 
amelyről olykor-olykor sikerül egy-egy szép pillanatot megörökíteni fényképen is. A kirándu-
lásokban a legjobban szeretem "a csöndet körülöttem és a kék eget felettem", amelyről a kiál-
lítás képei is mesélnek.” 
 
„Palackposta – kötetbemutató” 

 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében és a  85. Ünnepi 
Könyvhét rendezvényeihez kapcsolódva került sor a „Palackposta – Zalai-muravidéki írók, 
költők” című antológia bemutatójára a Városi Könyvtárban 2014. június 16-án 18 órakor. A 
kötetet, mely a muravidéki és zalai írók, költők műveit tartalmazza, a Pannon Tükör irodalmi 
folyóirat szerkesztősége jelentette meg.  Az alkotókat Horváth László, Lenti város polgármes-
tere köszöntötte. Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta mesélt a Zala megyében eddig meg-
jelent hasonló kiadványokról és a most kiadott, a sorban az ötödik antológia megjelenésének 
körülményeiről. A kiadványba 33 alkotó munkáit válogatták be, ügyelve arra, hogy minden 
zalai műhely megmutathassa magát. A jelen lévő szerzők - Bence Lajos, Geresits Gizella, 
Halász Albert, Horváth Márk, Molnár Gábor, Soós József, Tóth Imre és Villányi András – a 
szerkesztő őket bemutató mondatai után felolvastak a kötetben szereplő műveikből. Búcsú-
zásként Szemes Péter Péntek Imre József Attila-díjas költő „A vidéki költők” című versét 
olvasta fel. 
 

 
 

Baksa Melinda, Szép Zita 
 
 

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2014. I. FÉLÉV 

 
A gyermekrészleg minden évben várja a helyi általános iskolák alsó tagozatos diákjait és az 
óvodásokat is, hiszen a jeles eseményeken kívül is szervezünk számukra programokat. Ezeket 
a tanévközi foglalkozásokat csoportosan látogatják mind az iskolákból, mind az óvodából. A 
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