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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI HÍREI 
Programok 2015. II. félévében 

 
„Pintye Anna festőművész kiállításának megnyitója” 
 
"Szemléletem alapgondolata, hogy az alkotás érték és kapcsolatteremtés egyben. 
Festményeimen a színek és formák szerepe, hogy megnyugvást, illetve örömet keltsenek. 
Számomra is fontos a festés közbeni pozitív energiával való feltöltődés." Művészi 
hitvallásáról, festői munkásságáról fogalmazta meg ezeket a mondatokat Pintye Anna, akinek 
kiállítása szeptember 9-én nyílt meg könyvtárunkban. A megnyitóest egy Händel-mű 
dallamaival vette kezdetét, melyet Kovács Bence Kálmán és Weinhoffer Péter Tibor - 
mindketten az Arany János Általános Iskola és Művészeti Iskola növendékei - szólaltattak 
meg hegedűn. A fiatal debreceni alkotót Takácsné Bodnár Ilona - a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola - pedagógusa mutatta be a közönségnek. A kiállítás anyagában a 
pasztellkrétával, olaj- és akvarellfestékkel készült képek, grafikák, ólomüvegek mellett rézből 
és ásványokból valamint gyöngyből készült ékszerek is helyet kaptak. 
 
Országos Könyvtári Napok 2015 
 
„Rosszindulatú bőrelváltozások, megelőzésük – dr. Kiss Gyula előadás” 
 
Könyvtárunk idén is csatlakozott –immár tizedik alkalommal- az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatához. Ennek keretében október 7-én este dr. Kiss Gyula volt a vendégünk. 
 „Rosszindulatú bőrelváltozások, megelőzésük” című ismeretterjesztő előadásának első 
részében a közönség megismerkedhetett a jóindulatú és rosszindulatú bőrdaganatok fajtáival. 
Részletesen, képekkel illusztrálva hallhattunk a különféle bőrelváltozásokról, a megelőzés, 
felismerés és gyógyítás lehetőségeiről, a rendszeres szakorvosi ellenőrzés fontosságáról. Az 
előadás második részében a napsugárzásról, káros hatásairól valamint a külső és belső 
védekezés módozatairól kaptunk sok hasznos információt. 
 
 
„Apostolok nyomában II.– dr. Gürtler Katalin előadása” 
 
Május 14-én került megrendezésre dr. Gürtler Katalin régész „Apostolok nyomában” című 
előadásának első része. Ennek folytatását az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat 
keretében 2015. október 9-én hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadás első részében – a 
középkori legendák szerint Jeruzsálemben, Simon fiaként született – Júdás életéről 
hallhattunk. Később ő volt, aki elárulta Jézust 30 ezüstpénzért. Az ő történetét követte Máté 
apostol életének bemutatása, kinek testét Salernoban őrzik. Péter apostolról megtudhattuk, 
hogy Beit Saida-ban született, halász volt és 67-ben fejjel lefele feszítették keresztre 
Rómában. 1990-ben szülőházának helyére templomot építettek. Végül Pál apostolról esett 
szó, aki Tarsusban született. A pontos időpont vitatott, i.e. 5-ben, mások szerint i.e. 1-ben. Az 
előadás során többek között képeket láthattunk Caravaggio festményekről, Jupiter 
templomáról, a damaszkuszi Egyenes utcáról, ahol Pál apostol az Úr szavára megtért, az 
epheszoszi 12.000 tekercset őrző ősi Celsius könyvtáráról. 
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„20 éves a Pannon Tükör” 
 
A Pannon Tükör című kulturális folyóirat megjelenésének 20. évfordulója alkalmából került 
sor a lap 2015. évi 3. számának bemutatójára. A Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja – 
Csordás János Kör és a Városi Könyvtár Lenti 2015. október 27-én várta az érdeklődőket a 
könyvtár olvasótermébe. Dányi József citerajátéka után Német Józsefné könyvtárigazgató 
asszony köszöntötte az összegyűlteket, majd a Nefelejcs Dalkör énekében 
gyönyörködhettünk. Ezt követően Soós József költő méltatta a folyóiratot és felidézte a 
Pannon Tükör elmúlt húsz évének fontosabb történéseit. Szemes Péter főszerkesztő-helyettes 
a lapszám összeállításával, eddigi bemutatásával kapcsolatos gondolatait, élményeit osztotta 
meg a közönséggel. Bence Lajos költő, szerkesztőségi főmunkatárs a jövő terveiről és a 
muravidéki magyarság hasonló tartalmú folyóiratáról beszélt. Az est folyamán Jánosi Zsuzsa, 
Szekeres Frigyesné és Dányi József versmondók Utassy József, Csordás János és a 
lapszámban szereplő helyi szerzők műveit adták elő. A hagyományoknak megfelelően a 
bemutató zárásaként a jelenlevő költők – Bence Lajos, Geresits Gizella, Kondákor Gyöngyi, 
Molnár Gábor, Soós József – saját versüket olvasták fel. Meglepetés-vendégként Kaj Ádám - 
a folyóirat rovatvezetője – és Lukács Iza is csatlakozott az előadókhoz. 
 

 
 
„Az én világom – Hári Zsófia kiállításának megnyitója” 
 
„Az én világom” címmel egy ifjú tehetség, Hári Zsófia kiállításának megnyitójára került sor 
2015. november 3-án 18.00 órai kezdettel a városi könyvtárban. A rendezvény Tóthné Piros 
Ilona -az Arany János Általános Iskola és Művészeti Iskola tanára és tanítványai- Kovács 
Bence Kálmán valamint Paál Ábel Benjámin hegedűjátékával indult. Ezt követően Német 
Józsefné, könyvtárunk igazgatója köszöntötte a résztvevőket, nyitotta meg az estet. Tánczos 
György festőművész, -az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára- méltatta a kiállítást. Elmondta, hogy tanítványa nagyon tehetséges, hiszen 
mindig megtalálta saját egyéni hangvételét, ami a munkáit különlegessé teszi. Konsztantinoszt 
idézve üzent tanítványának: „Ha majd elindulsz Ithaka felé, válaszd hozzá a leghosszabb utat, 
mely csupa kaland és felfedezés.” Az ifjú művész helyett pedig képei „beszéltek”, mindenki 
elismerően szólt a kiállított munkákról.  
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„Író-olvasó találkozó Szálinger Balázs költővel” 
 

 
 
November 12-én két találkozón is vendégünk volt Szálinger Balázs költő. Délelőtt diákoknak 
tartott előadást Petőfi Sándorról, 18.00 órától pedig író-olvasó találkozón vehettek részt az 
érdeklődők. Az este Német Józsefné igazgató asszony köszöntő szavaival kezdődött. A József 
Attila-díjas alkotó beszélgetőtársa Soós József költő volt. A korai gyermek- és iskolaévek 
után a közelmúlt és a jelen történéseiről esett szó. Választ kaphattunk arra, hogy hogyan 
került kapcsolatba a fiatal - polgári szolgálatos - Erdéllyel, miért is ott jelent meg az első 
kötete. Bár legfontosabbnak és a legkedvesebb alkotó tevékenységnek a költészetet tartja, de 
emellett több szállal is kötődik az irodalomhoz, művészethez. Megtudhattuk, hogyan került 
kapcsolatba a színház világával, hallhattuk a "Becsvölgye" című krimivígjáték 
keletkezéstörténetét. A költészetet nem csak műveli, hanem a "Hévíz" című irodalmi folyóirat 
szerkesztőjeként bemutatkozási lehetőséget ad fiatal, tehetséges költők bemutatkozására is. A 
jövőt firtató kérdésre válaszolva elmondta, hogy szeretné megírni többek között - a jelen 
kutatási eredményeket figyelembe véve - a honfoglalás eposzát. 
 
„Zalai sporthistória – kötetbemutató” 
 
2015. november 17-én került sor Kis János Zalai Sporthistória és Kis János-Csiki András 
Kárpát-medencei magyar olimpiai érmesek című kötetek bemutatására. Kis János, az Európai 
Sport Hagyományőrző Egyesület elnöke - 17 kötet szerzője - beszélt a könyveiről, melyekben 
többek közt olvashatunk Mester Gyula, Wild Eleonóra, Horváth István, Torma Gyula olimpiai 
érmesekről is. Az est második felében a két sportoló vendéget hallhattuk. Gódorné Nagy 
Marianna olimpiai érmes kézilabdázó csornai származásáról, zalai gyökereiről, majd sportolói 
pályafutásáról mesélt. Nagyon fiatalon kezdett kézilabdázni a Vasas csapatában. 18 évesen 
került ki az 1976-os montreáli olimpiára, - ahol először volt női kézilabda az olimpiák 
történetében - és olimpiai érmet nyertek csapattársaival. Ezt az érmet láthatták, kézbe is 
foghatták nézőink. Később férjével Németországban és Ausztriában is éltek, jelenleg 
Szentgyörgyvölgyön a GÓ-NA Őrségi Szabadidő Központot működtetik. A sport ma is 
szerves része életének, Lenti kézilabdasportjának központi alakja. Ezután id. Vlaszák Gézát -
tízszeres ifjúsági- és négyszeres utánpótlás-válogatott labdarúgókapust - hallhattuk. Az est 
végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére is. Természetesen nem maradhatott ki a sorból a 
magyar foci jelenlegi helyzete, és érdekes kérdések és válaszok hangzottak el a sport 
pedagógiai hatásával kapcsolatban is. A találkozó végén dedikálásra került sor. 
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„A gyermeki agresszió megjelenésének és kezelésének formái - Szabóné Balázs Mónika 
pszichológus előadása” 
 
Közös rendezvénysorozat indult útjára a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti 
Tagintézménye és könyvtárunk szervezésében „Szülő klub” elnevezéssel. Az első találkozón 
Szabóné Balázs Mónika pszichológus volt könyvtárunk vendége.  2015. november 18-án este 
„A gyermeki agresszió megjelenésének és kezelésének formái” című előadása hangzott el. Az 
est során megtudhattuk többek között azt, hogy miként alakulhat ki az agresszív magatartás a 
különböző életszakaszokban, a születéstől a kisgyermekkoron át a kamaszévek végéig. 
Továbbá szóba került az, hogy az agresszív viselkedés megelőzésében mennyire fontos 
szerepe van a gyermek és az anya közti bensőséges kapcsolat kialakításának már az újszülött 
kortól. Ha ez a viselkedési forma mégis kialakul, nem szabad elhanyagolni, elsiklani a 
probléma felett, azt mindenképpen orvosolni kell. Ebben segíthet a helyben működő 
szakszolgálat. Vendégelőadónk zárásként a jelenlévőket arra biztatta, hogy bátran keressék fel 
őket segítségért, tanácsért. 
 
„Magyar Népdal és Népköltészet Hete” 
 
A Magyar Népdal és Népköltészet Hete alkalmából a Lendvai Szociális Foglalkoztató és a 
lenti Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ tagjai látogattak el hozzánk. 
Vendégeinknek változatos programokkal készültünk a november 19-i délelőttön. Elsőként a 
"Szerencsekerék" című játékos vetélkedőre került sor, amely alatt népdalaink, népi játékaink, 
népmeséink témáját jártuk körbe. Természetesen maradt idő arra is, hogy a megfejtésnek 
szánt népdalokat közösen elénekeljük. A délelőtt további részében kézműveskedtünk -a 
közelgő adventi időszak alkalmából hóemberes hűtőmágnes készült- valamint filmvetítésre is 
szakítottunk időt: egy vígjáték gondoskodott a jó hangulatról. 
 
„Az élet muzsikája - Balás Endre előadása” 
 

 
2015. november 26-án kedden 18.00 órai kezdettel Balás Endre előadását hallgathattuk meg 
„Az élet muzsikája” címmel. Témája az Operettszínház sikerdarabja, a „Csárdáskirálynő” 
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volt, melyet éppen 100 évvel ezelőtt mutattak be. Az előadás bevezető részében az operett 
nagy alakjairól hallhattunk. Jacques Offenbachról, a műfaj megteremtőjéről, a magyar 
mesterek – Kálmán Imre, Szirmai Albert, Kacsóh Pongrác, Lehár Ferenc – életéről, 
munkásságáról. A folytatásban zenei részletekkel, fotókkal színesítve megelevenedett 
előttünk a mű születése, utóélete. Kálmán Imre a háborús állapotok közepette nem érezte 
illendőnek egy vidám operett megírását, de barátai unszolására mégis befejezte azt. Így 
született meg 1915-ben a Csárdáskirálynő, 1916-ban pedig sor került a magyarországi 
bemutatóra is. A hazai előadások sikere a zene mellett a szövegnek és a „pesti kabaré minden 
hangon verselni képes napszámosának” is köszönhető. Így nevezték ismerősei Gábor Andort, 
a zalai származású szövegírót, aki a magyar nyelvre való átültetést végezte. A száz éves 
„Csárdáskirálynő” első bemutatójától kezdve óriási sikert aratott világszerte, több nyelvre 
lefordították és a mai napig szerepel a színházak műsorán. 
 
„A szeretet színei - a Muramenti Foltboszorkák kiállításának megnyitója” 
 

 
 
Szatmári botoló dallama csendült fel, népviseletbe öltözött párok járták a táncot, különböző 
művészeti ágak alkotói és alkotásai találkoztak ezen az estén „A szeretet színei” című kiállítás 
megnyitóján. December első napján a Muramenti Foltboszorkák ügyes kezű asszonyai hozták 
el hozzánk foltvarrással készített munkáikat. Német Józsefné igazgató köszöntő szavai után a 
csoport egyik tagja, Cseresnyésné Cser Andrea nyitotta meg a kiállítást. Mondatain keresztül 
röviden megismerhettük a foltvarrás történetét, a különböző technikákat. A 2010-ben alakult 
csoport kéthetente tart találkozót, ahol mintákat tanítanak és tanulnak egymástól. Az ország 
számos pontján volt már kiállításuk, alkotásaikkal több díjat is nyertek. Ünnepekkor, vagy ha 
felkérés érkezik hozzájuk, szívesen tartanak kézműves foglalkozást gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. A változatos mintájú, színes takarókat, terítőket, táskákat, a lakást 
szebbé és kényelmesebbé tevő kiegészítőket nagy szeretettel, lelkesedéssel és szorgalommal 
készítik maguk és mások örömére. 
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„Soós József: Göcseji Bódi Ferkó – kötetbemutató” 
 

 
 
 
Soós József barátai, tisztelői zsúfolásig töltötték könyvtárunk olvasótermét december 8-án 
este. Ekkor került sor új kötetének, a „Göcseji Bódi Ferkó” címet viselő munkájának 
bemutatójára. A rendezvényt Német Józsefné, intézményünk igazgatónője nyitotta meg. 
Ezután Horváth László, városunk polgármestere mondott köszöntőt, majd méltatta a 
kötetet. A tréfás történeteket tartalmazó könyvet Szemes Péter kritikus, a Pannon Tükör 
kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatta be, aki szerint ez a kötet is illeszkedik 
Soós József lírájához, azt is hozzátéve, hogy a könyv a zalai nyelvjárás irodalmi értékű 
prezentálása. Megállapítása szerint az író munkája olyan, mint az egyiptomi balzsamozóké, 
hiszen az örökkévalónak készítik műveiket. Az előadás során Vogl Mária – aki a kötet 
szerkesztője is egyben – faggatta az írót új könyvéről. Megtudhattuk többek között azt is, 
hogy a címszereplő szilvágyi születésű és a történetek a békeidőhöz, a dualizmus korához 
kapcsolódnak. Az előadáson közreműködött még Dányi József, citeraművész, illetve a 
Nefelejcs Dalkör, akik zenei betétekkel emelték az est fényét. Hóbor Alexandra és Horváth 
Nikolett pedig a kötetből vett részletekkel szórakoztatta a hálás közönséget. A kötetbemutató 
végén lehetőség nyílt a könyv megvásárlására és dedikáltatására is. 
 
 
          Baksa Melinda 
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A VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGÉNEK PROGRAMJAI 2015. 
II. FÉLÉVÉBEN 
 
 
 
Flashmob 2015. június 10. 
Mostanában egyre felkapottabb jelenség a fiatalság körében a flashmob (villámcsődület). 
Ebből kiindulva szerveztünk látványos megmozdulást fiatalok részvételével. Az esemény 
célja az volt, hogy a fiatalok körében fiatalokkal népszerűsítsük az olvasást. A legfontosabb 
az lenne, hogy ráérezzenek az olvasás ízére, élményére. Ha ez megvalósul, már nagyon sokat 
nyertünk mindannyian. 
 
Nyári Kézművesház 2015. június 24.- augusztus 5. minden szerda délután 
A kínálatból: 

• „Tekergőző fonalak”- apró tárgyak pompomból 
• „Lufivarázs” – variációk díszítésre 
• „Cipősdoboz újratöltve”- dioráma készítése 
• „Dobjuk fel a régi CD-t”- bagoly készül belőle 
• „PETető”- madáretető PET-palackból 
• „Tojástartó újratöltve”- szélharang készítése 
• „Az elefánt fogkrémje és társai” – kísérletek 

 
Országos Könyvtári Napok 2015  
 
Csillaghúr Együttes előadása 2015. október 8.  
 
Interaktív, zenés író-olvasó találkozó keretében ismerkedhettek meg helyi nagycsoportos 
ovisok a Csillaghúr Együttessel.  A gyerekek nagy örömmel fogadták Sás Károly és lánya, 
Sás Ildikó műsorát, akik sokat meséltek és vidám dallamokkal szórakoztatták a kicsiket. Az 
együttes bemutatta zenés mesekönyvsorozatát is, melynek jelenleg 2 kötete van. A könyvek 
címszereplője Csillaghúr, a szépséges virágpalánta, aki a csillagok közül érkezett és barátokra 
lelt Dönci, Oldamur, Ugron és sok más kedves kisállat személyében.  Természetesen az 
óvodások is szerepelhettek, hiszen kis bábokkal adtak elő történeteket a könyvből. A zenés 
délelőtt sikeresen végződött, hiszen a kicsik rengeteg élménnyel gazdagodtak. 

 
 
Könyves Vasárnap 2015. október 11. 
 
A Könyves Vasárnap alkalmából ezúttal is a Napvirág Bábcsoport volt könyvtárunk vendége. 
Rengeteg gyerkőc élvezhette „A három kismalac” és a „A nagyhatalmú sündisznócska” 
mesék bábos változatait. Az utóbbi történetnél nagyobb hangsúlyt kapott a narráció, még 
teljesebbé téve a mese hatását. A bábozó óvónénik vastapsot kaptak a lelkes közönségtől.  Az 
előadás után a kicsik örömmel jöttek be a gyermekrészlegbe a nekik szóló olvasmányokért.  
Természetesen sokan igénybe vették az ingyenes beiratkozási lehetőséget, emellett többen is 
kölcsönöztek és használták a számítógépparkunkat. Reméljük mindenki élményekkel 
gazdagon tért haza és majd legközelebb is ellátogat hozzánk. 
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Magyar Népdal és Népköltészet Hete 
 

 
 
 
„Kukoricafosztóban - népi hagyományaink” 2015. november 18. 
 
Nagycsoportos óvodásokat vártunk a régi, népi világot idéző foglalkozásunkra. A kicsiket 
„kukoricafosztóban” fogadtuk, ami mosolyt csalt mindenki arcára. Miután mindenki helyet 
foglalt a fosztóban, közösen megbeszéltük, hogy ma már gépek segítségével takarítják be a 
kukoricát, a kombájn learatja, a traktorok pedig szállítják a szárítóba, majd a tárolóba. Ám 
nagyszüleink idejében még a férfiak sarlóval vágták a kukoricaszárat, az asszonyok leszedték 
róla a kukoricát, a szárat kévébe kötötték s hazaszállították. 
Ezután következett a gyerekek számára az igazi munka, hiszen a kukoricafosztóban senki sem 
tétlenkedett: ügyesen megszabadították a kukoricát a csuhétól, majd pedig lemorzsolták a 
kukoricaszemeket. A fosztás közben – ahogy régen is – a szórakozásra is jutott idő, hiszen 
magyar népdalokat énekeltünk és táncra is perdültünk. 
Végül kézműveskedéssel zártuk a délelőttöt: a gyerekek saját kukoricát készíthettek csuhé, 
kartonpapír és akrilfesték segítségével. 
 
 
„Komámasszony, hol az olló? – népi gyermekjátékaink” 2015. november 19. 
 
Alsó tagozatos kisdiákokkal elevenítettük fel a régmúlt idők játékait, hiszen fontos, hogy a 
kicsik a tisztában legyenek a múlttal, hagyományainkkal akár játékos formában is. Mindez 
végigkíséri a gondolkodó ember életét, s a szabadidő hasznos eltöltése sem képzelhető el 
nélküle. Elsőként egy vidám mozgásos játékkal hangoltuk rá a gyerekeket a további 
„feladatokra”, majd azt is felelevenítettük, hogy mit is jelent játszani, illetve, hogy 
nagyszüleink mit és milyen eszközökkel játszottak. Ezután egy értelemfejlesztő játék 
következett, ahol a legnagyobb szerepet a jó megfigyelőképesség és memória játszotta. 
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HÍREK 

Levezetésképpen pedig egy népdalt tanultunk meg a gyerekekkel, amit aztán egy körjáték 
folyamán „élesben” is kipróbáltunk.  
 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 2015 
 
Ribizli bohóc  
2015. november 17-én nagycsoportos óvodások érkeztek könyvtárunkba Ribizli bohóc vidám 
műsorára. A Dili-Dili-Dó címmel jelzett előadáson sok-sok zenében, táncban, énekben és 
játékban volt részük a kicsiknek. A nap folyamán Ribizli versei közül több is elhangzott és a 
jól ismert mondókák megzenésített változatát már a közönséggel együtt énekelte a bohóc. A 
gyerekek nagyon élvezték az előadást, hiszen előadónk, Tormási Attila hozzájuk szólt, nekik, 
illetve velük együtt játszott.  
 
BIHEKA meséi 
 
Bischofné Hesinger Katalin volt könyvtárunk vendége az idei Zalai Gyermekkönyvhetek 
alkalmából 2015. november 17-én. A rendezvényen résztvevő alsós gyerekek nagyon élvezték 
az interaktív előadást, hiszen az írónő közvetlen stílusával, vidámságával már a foglalkozás 
elején „elrabolta” a szívüket. Katalin „néni” érdekesen mesélt saját életéről, megtudhattuk 
többek között azt is, hogy a szerzőnek ez az első ifjúsági regénye, de már több verset is 
jegyez. Természetesen a kötetről is szó esett: a mese főszereplője Jonatán, a bohóc, aki 
elhagyva a cirkuszt egy szigetre csöppen, ahol új életet kezd és innen kezdődnek 
jótéteményei. A nap folyamán egy kis játékra is jutott idő, hiszen a vállalkozó kedvű 
gyerkőcök megjeleníthették a történet jeleneteit is. Zárásként pedig a jelenlévők 
dedikáltathatták saját példányukat. 
 
 
Mikulásváró bábelőadás 2015. december 5. 
 
Immár hagyománnyá vált könyvtárunkban a Napvirág Bábcsoport mikulás-előadása, amelyre 
mindig sok-sok óvodás érkezik. Ezúttal sem volt másképp, hiszen a termet lelkes kicsik, 
szüleik és nagyszüleik csapata töltötte meg, akik kíváncsian várták a bábozást. Az óvónők két 
előadással készültek: A bátor sün és a Mikulás sapkája című meséket adták elő. A két történet 
között lehetőség nyílt arra is, hogy a megjelent gyerkőcök is szerepeljenek, hiszen a 
bábosokkal együtt télapós dalokat énekeltek, illetve volt olyan ovis, aki elmondta kedvenc 
versét is. A sok kisgyerek mosollyal és tapssal köszönte meg a bábozó óvó nénik műsorát. 
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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