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SZÉLES KÍNÁLATTAL VÁRTA A ÉRDEKLŐDŐKET A LENTI
VÁROSI KÖNYVTÁR

„Lenti Város Napja”
Hagyományosan minden év január elején ünnepeljük Lenti várossá avatásának évfordulóját.
Ünnepi műsor keretében kerül sor a város napi kitüntetések átadására. Idén Lapath Gabriella
kolléganőnk Lenti Város Közművelődéséért Díjat vehetett át dr. Naszvadi György
államtitkártól és Horváth László polgármestertől. Szívből gratulálunk!

„Katona évek 1950-1956 – Horváth József kötetének bemutatója”
Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti Egyesület Lenti közös rendezésében került sor 2015.
február 10-én este Horváth József: Katona évek 1950-1956 című kötetének bemutatójára.
Német Józsefné köszöntője után dr. Holló József, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
nyugalmazott főigazgatója vette át a szót. A mű egyik lektoraként a könyv születésének,
megjelenésének körülményeit mutatta be, nyugállományú altábornagyként pedig szakmai
értékelését hallhatták a megjelentek. Ezután dr. Németh József irodalomtörténész, a könyv
másik lektora mutatta be az önéletrajzi jegyeket és az ezeken keresztül ábrázolt történelmi
korszak eseményeit leíró könyvet. A műből Krisztánovics György és Magyar Lajos
tolmácsolásában hangzottak el részletek. A méltatások után Horváth József köszönte meg a
támogatást, segítséget családjának, a kötet megjelenésében közreműködőknek és a közönség
soraiban ülőknek. A bemutatót Tantalics Béla, a Honismereti Egyesület titkárának szavai
zárták, ezután lehetőség nyílt egy kis kötetlen beszélgetésre és a kötet dedikáltatására.

Internet Fiesta 2015.
Könyvtárunk az idei évben is színes programokkal csatlakozott az Internet Fiesta elnevezésű
országos rendezvénysorozathoz 2015. március 19. és 26. között. Felnőttrészlegünkben kapott
helyet az „Őseink nyomában” című kiállítás, mely a családfakutatáshoz segítséget adó
forrásokat mutatta be. „Anya a neten” című programunkon népszerű közösségi oldalak
(Facebook, Skype) használatát ismerhették meg és gyakorolhatták a jelentkezők. „Kép-esség”
elnevezésű programunkon egyszerű és könnyen kezelhető képszerkesztő programokat (Paint,
Picasa) mutattunk be, március 21-én pedig ingyenes beiratkozással vártuk vendégeinket.
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„Digitális freskók – Pál Péter kötetének bemutatója”

2015. március 31-én este került sor könyvtárunk olvasótermében Pál Péter: Digitális freskók
című verseskötetének bemutatására. Az est Német Józsefné köszöntő szavaival kezdődött,
majd a vendégek bemutatása következett. Lendváról érkezett Bence Lajos költő,
irodalomtörténész, a muravidéki magyar irodalmi élet képviselője, a magyarországi, zalai
irodalmi életet Szemes Péter irodalomtörténész, a Pannon Tükör kulturális folyóirat
főszerkesztő-helyettese képviselte. Az ifjú költő, Pál Péter neve versmondóként vált ismertté.
Általános iskolásként Szúnyogh Sándor-díjas lett, számos hazai és országos vers- és
prózamondó verseny győztese, 2014-ben Radnóti Diplomával, a legrangosabb ifjúsági
versmondói címmel tüntették ki. Három ifjú lendvai versmondó - Bacsi Jasna, Pál Laura és
Kovács Álmos - tolmácsolásában hallhattunk válogatást a kötetben szereplő versekből. A
kötetet Bence Lajos és Szemes Péter mutatta be, akik mindketten kiemelték a változatos
témákat, a játékosságig is eljutó nyelvi megfogalmazást. Közkívánatra egyik saját művét,
majd Karinthy Frigyes: Lógok a szeren és József Attila: A Dunánál című versét is
meghallgathatták a jelenlévők. Az est pogácsa és frissítő melletti beszélgetéssel ért véget.

„A Magyar Költészet Napja”
A Városi Könyvtár Lenti és a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja – Csordás János Kör
közös rendezésű estre várta városunk és vonzáskörzetének lakóit. „Rendületlenül – Írások a
zalai-muravidéki irodalomról” címmel Szemes Péter új kötetének bemutatóján vehettek részt
az irodalom iránt érdeklődők. Soós József költő -az est egyik házigazdája- nyitó gondolatai
után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Dányi József citeraszólója és
a Nefelejcs Dalkör rövid műsora után Kaj Ádám, a Pannon Tükör kulturális folyóirat
szerkesztője mutatta be a kötetet. A szerzővel folytatott beszélgetésből nem csak a tíz esszét
és tíz kritikát tartalmazó kötetet ismerhettük meg. Rövid bepillantást nyerhettünk az
irodalomkritikus munkájába és a zalai, muravidéki irodalmi élet sokszínűségéről,
képviselőiről is hallhattunk. A találkozó végén lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre és a
szerző által ajándékba adott kötetek dedikáltatására is.
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„A háborúnak vége! – előadás és kiállítás”

A második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából 2015. április 14-én Lenti
Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár Lenti és a Lenti Honismereti Egyesület közös
rendezvényt – előadás és kiállítás - szervezett. Horváth László, Lenti Város polgármestere
köszöntője és megnyitóbeszéde után dr. Szakály Sándor egyetemi tanár tartott előadást
„Megszállástól – megszállásig. Magyarország utolsó háborús évei 1944-1945” címmel az
érdeklődő közönségnek. Simon Márta a Lenti Honismereti Egyesület elnöke zárszava után
kérdések feltevésére és hozzászólásokra is volt lehetőség. Többen elevenítettek fel Lentihez
és környékéhez kapcsolódó háborús emlékeket, idéztek fel személyes történeteket. Ezután
lehetőség nyílt „A háborúnak vége” című kiállítás megtekintésére. A második világháborúhoz
kötődő katonai felszereléseket, használati tárgyakat, fegyvereket, maketteket, korabeli
dokumentumokat, fotókat, bankjegyeket, kitüntetéseket Berke András, Csondor Lajosné,
Drávecz Gyula, Hegedüs Gergely, Kiss Péter, Kovács Zoltán, Nyirádi Józsefné, Szabó László
és Tarsoly Jánosné bocsátotta rendelkezésünkre. Ezúton is külön köszönetünket fejezzük ki
segítségükért. A kiállítás 2015. április 30-ig volt megtekinthető.

„A Táncművészet Világnapja – Kiss Norbert és a Kerka Táncegyüttes
előadása”
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A táncművészet világnapja alkalmából 2015. április 29-én 18.00 órakor könyvtárunk
olvasótermébe vártuk az érdeklődőket. „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” - az
ezerszínű néptánc címmel Kiss Norbert koreográfus, művészeti vezető előadására került sor,
melynek során a Kerka Táncegyüttes táncosai is felléptek. A bevezetőben a tánc fogalmáról,
az emberiség életében betöltött szerepéről, sokszínűségéről hallhatott a közönség, majd a tánc
történetét kísérhették végig a kezdetektől napjainkig. Az előadó kiemelt több, a táncművészet
kialakulásában és fejlődésében fontos szerepet betöltő személyt, köztük táncosokat,
táncpedagógusokat, koreográfusokat. A tánc különböző műfajai közül a legtöbb szó a
néptáncról, azon belül is a magyar néptáncról esett. Az este folyamán a táncnak legalább
akkora szerep jutott, mint az elméletnek, a Kerka Táncegyüttes tagjai igazán színes szeletét
mutatták be néptáncainknak. A produkció nagy sikert aratott a közönség körében, a
táncosokat és a művészeti vezetőt is vastapssal jutalmazták.

„Frimmel Gyula grafikus kiállításának megnyitója”
2015. május 5-én este rendeztük meg könyvtárunkban Frimmel Gyula zalaegerszegi grafikus
kiállításának megnyitóját. Az est Szekérné Gróf Lilla és Jávor Laura - az Arany János
Általános Iskola és AMI pedagógusa és tanulója - zongorán és furulyán előadott duettjével
vette kezdetét. Német Józsefné igazgató köszöntője után Gaál Zsuzsa író nyitotta meg a
kiállítást, majd Frimmel Gyula rövid bemutatkozása következett. A kiállítás megtekintése
mellett megjelent vendégeinknek lehetőségük nyílt a grafikusművésszel való beszélgetésre is.
A kiállítás 2015. június 15-ig volt megtekinthető.

„Apostolok nyomában – dr. Gürtler Katalin előadása”
Pünkösd közeledtével dr. Gürtler Katalin régész „Apostolok nyomában – a Biblia, a történeti
források és a régészeti leletek tükrében” című rendezvényünkre hívtuk városunk és
vonzáskörzetének lakóit. Az előadáson az apostolok közül hétnek – András, Jakab, id. Jakab,
Bertalan, Fülöp, Tamás és János – életéről, tevékenységéről, térítésének helyszíneiről
hallhattak az érdeklődők. Az apostolok utazásait végigkísérve a Dnyeper partjától Indiáig a
Föld számos pontját érintette az előadó, színes képeken, térképeken bemutatva a korabeli
uralkodókat, történéseket, a kereszténység terjedését. Későbbi időpontban egy másik előadás
keretében a többi apostol történetéről is hallhatnak majd, akik elfogadják meghívásunkat.

„86. Ünnepi Könyvhét”
Dr. Fiedler Sándornéval találkozhattak olvasóink június 8-án a „Tíz falu orvosa” című
kötetbemutató esten. Dr. Fiedler Sándor évtizedekig volt szeretett és tisztelt orvosa Rédicsnek
és a környező településeknek, feleségével nem csak a magánéletben, de a munkában is
szorosan összetartoztak, segítették és támogatták egymást. Ezekből az évtizedekből elevenít
fel részleteket a „Tíz falu orvosa – életrajzi jegyzetek” című kötet, mely a 2008-ban megjelent
„Körorvos Úr, kérem!” címmel megjelent mű folytatása is egyben. A szerzővel Horváth
Erzsébet nyugalmazott pedagógus beszélgetett, Szekeres Frigyesné és Tóth Sándorné
előadásában pedig részleteket hallhattak a könyvből a megjelentek.
Baksa Melinda, Háder Veronika
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