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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2018. 
 
 
Január 17. 
Magyar Kultúra Napja - Írók a Sétatéren 
Vendégeink: Király Zoltán – költő, a Sétatér kiadó vezetője, Kolozsvár 
 Fekete Vince – költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, Kézdivásárhely 
 Lövétei Lázár László – költő, a Székelyföld főszerkesztője, Csíkszereda 
 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 
 
Január 19.  
A Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös 
rendezvénye: Keszthely nagyjai 
A 150 éve elhunyt Asbóth Sándor tábornokra emlékezett Tar Ferenc történész 
 
Január 23. 
A jéghegy csúcsa: A hajléktalanságról egymást közt 
Előadó: Komoróczi Lajos – szociális munkás 
 
Január 26. 
Hermann Zsófia festőművész kiállítása 
Megnyitotta: Modor Bálint – esztéta 
Zenei közreműködők: Babos Judit 
 Kendeh Gusztáv 
 Tamás Luca 
 
Február 13. 
Tamáska Péter Egy világváros 3 börtöne című kötetének bemutatója 
Vendégeink: Kemény András – az Unikus Műhely vezetője 
 Tamáska Péter – író 
Közreműködött: Kalapos István – felolvasás 
 
Február 19. 
Vetési Tamás Csaba Isten nekünk háttal. Napló a Román háborúról 1914-1918 című 
kötetének bemutatója 
Az íróval beszélgetett: Balatoni Roland 
 
Február 22. 
A jövő iskolája: személyre szabott, örömteli, életközeli, digitális 
Előadó: Schlakker Eszter – pedagógus (Gém program, Keszthely) 
 
 
Február 26. 
Kovács László (Nájn) festménykiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Takács Ferdinánd – festőművész 
Közreműködtek: a Festetics György Zeneiskola növendékei 
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Március 21. 
A Kiskeszthelyért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 
Hofstedter Kristóf, Keszthely építésze című vetített képes előadás 
Előadó: dr. Gelencsér József – egyenes ági leszármazott 
 
Március 22. 
A hálózatra kötött generáció. Z-generáció: miért és miben mások, mint az előttük járók? című 
előadás 
Előadó: Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 
 
Március 23. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub, a Nők a Balatonért 
Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 
„Védd természetesen” – A Víz világnapja alkalmából Sárosi István képeslapgyűjtő 
kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 
Közreműködött: Bajzik Lajosné – vers és a Helikon Versmondókör 
 
Április 9.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 
 
Április 13. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Költészet napja alkalmából 
Közreműködött: a 40 éves Musica Antiqua Együttes 
 
Április 19–21. 
„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 
„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 
 
Április 19–21. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 
Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 
 
Április 19. 
A Helikon 200 c. kötet bemutatása 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
Április 23. 
TOJÁSOK – KOSARAK – CSIPKÉK c. kiállítás megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Gyanó Szilvia – néprajzkutató (Balatoni Múzeum) 
Zenei élményt adott: a Gyenesdiási Négyes 
Alkotók:  Csizy Istvánné – tojásdíszítő népi iparművész 
 Bognárné Gumhert Piroska – kosárfonó 
 Bognár Edit – csipkekészítő népi iparművész 
 
Április 26. 
Gemifikáció – a játékosítás tudománya és művészete az iskolában 
GémProgram: Egy keszthelyi tanulócsoport játékos mindennapjai 
Előadók:  Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 
 Schlakker Eszter és Tóth Piroska – pedagógusok (GémProgram, Keszthely) 
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Május 7. 
A Zöld Zala vetélkedő döntője 
 
Május 14. 
Horváth J. Ferenc: Erővonalak című kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Pelcz István – tanár 
Közreműködött: Kulcsárné Fullár Melinda – a Helikon Versmondókör tagja 
 
Május 24. 
A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület rendezvénye 
A „Zöld suliudvarok és csemetekertek Keszthelyen” című pályázatának eredményhirdetése és 
díjkiosztása, kiállítás megnyitója 
 
Május 25. 
Ünnepi Könyvhét  
Muszatics Péter: Orosz történetek című kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 
 
Június 1. 
Az „Oroszlán-titok” 
A címerkutatás dokumentum-gyűjteményeinek ünnepélyes átadása a Fejér György Városi 
Könyvtár helyismereti gyűjteménye részére 
A gyűjteményt átadta: Hintalan László János, az Örökség Alapítvány elnöke 
 
Június 4. 
Vad Világunk 
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Laki Zoltán – az egyesület elnökhelyettese 
 

Kalmárné Amberg Xénia 
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 
2018. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

 
 
Január 6. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekből, beszélgetés a karácsonyról, 

könyvtári karácsonyfa lebontása 
Január 20. Könyvmoly Klub – Jelmezes szánkóverseny, társasjáték – álarckészítés 
Február 3. Álarcos kölcsönzés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Február 3. Könyvmoly Klub – Itt farsang, áll a bál 
Március 3. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár tavaszi díszbe „öltöztetése” 
Március 17. Könyvmoly Klub – új könyvek színcsíkozása, tavaszi díszítés 
Március 24. Könyvmoly Klub – rajzkiállítás bontása 
Március 24. Rendkívüli varázslatos karosszék: Húsvétváró foglalkozás 
Április 6. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja 

Legkedvesebb Csukás István mesém rajzpályázat kiállítás megnyitó és 
jutalmazás 

Április 24. Sás Károly – író és zeneszerző „Zenés asztalszínház a Csillaghúr könyvek 
mesehőseivel” című foglalkozása 
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Április 28. Könyvmoly Klub – anyák napi képeslap készítése 
Május 3. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézműves – üdvözlőlap teafilter virággal 

és idézettel 
Május 12. Könyvmoly Klub – Ismerj meg! ; könyvajánló 
Május 12. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban –  

Játékos Balaton interaktív ismeretterjesztő játéktár felfedezése 
Május 26. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban –  

Játékos Balaton interaktív ismeretterjesztő játéktár felfedezése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Június 9. Könyvmoly Klub – Vigyázz Rám! – környezetvédelmi társasjáték, Balaton 
Június 20. Könyvmoly Klub – Harry Potter: Szabadulószoba 
 
 

Magyar Szilvia 
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ÍZELÍTŐ A FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2018. I. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 
 
JANUÁR 
„Forr a dal már”  
A kunszentmártoni Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó „Forr a dal már” címmel az 
1956-os forradalomban részt vett diákok történeteit mutatta be rendhagyó történelem- és 
irodalomóra keretében az Andrássy Gyula Általános Iskola felső tagozatosainak. 
 
 „Magyar Kultúra Napja” 
Boa Endre fafaragó népi iparművész és Gyertyánági István fotós kiállítása. 
A megnyitón közreműködtek a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és Horváth 
Bendegúz versmondó. Boa Endre alkotásait Dömők József a művelődési ház igazgatója, 
Gyertyánági István A Balaton arcai című fotótárlatát Varga Szilárd a Kanizsa Fotóklub 
vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
FEBRUÁR 
„Letenyei Értéktár Fórum” 
Dömők József a Letenyei Települési Értéktár elnökének 
tájékoztatója az értéktárak felépítéséről, működéséről, a 
helyi értéktárba már felvett letenyei értékekről. A 
tájékozató végén résztvevők javaslatot tehettek további 
természeti és épített környezeti, illetve szellemi és 
kulturális javak értéktárba vételére. 
 
 
 
 
 
„Találkozás az alkotóval I.” 
Vendégünk volt Boa Endre fafaragó népi iparművész. A közel öt évtizede alkotó művésszel a 
könyvtárban kiállított tárgyai között találkoztak az Andrássy Gyula Általános Iskola tanulói. 

 
„Itt a farsang….” – farsangi kézműves délután gyerekeknek 
 
„A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja” – vándorkiállítás 
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MÁRCIUS 
Március 5-18. Hóvirág Tavaszi Művészeti  Fesztivál könyvtári programjai 
 
„Cifra Ékszer” – kiállítás Rápliné Varga Edit letenyei származású alkotó kézműves 
ékszereiből. A kiállítást Torjay Valter festőművész, művészettörténész ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Inspirációk” – kiállítás a LETENYEI FESTŐK KÖRE alkotóinak munkáiból 

 
„217 km a Halálvölgyben”- vendégünk Dr. Lubics Szilvia,  amatőr hosszútávfutó és 
ultramaratonista, az Ultrabalaton és a Spartathlon többszörös győztese. A Badwater-ról szóló 
élménybeszámolójában a szépszámú közönség többek között hallhatott tőle hitről, kitartásról, 
küzdeni akarásról, akaraterőről. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
„Bontsál szirmot hóvirág! Hadd szépüljön a világ”- kézműves délelőtt 

 
„Mátyás Király Emlékév” 

- Mese- és mondamondó verseny alsó 
tagozatos diákoknak 

- Mátyás az igazságos – diák rajzpályázat 
kiállítása 

- „Mátyás a legendák királya” – vendégünk 
volt Őriné dr. Bilkei Irén, főlevéltáros, 
címzetes igazgató 
 

„Nemzetközi „pí” nap”- kreatív könyvtári délelőtt, tárlókiállítás 
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„Találkozás az alkotóval II.” 
Szabó Katalin grafikus, a Letenyei Festők Köre tagja mutatkozott be az Andrássy Gyula 
Általános Iskola tanulóinak. Beszélt önmagáról, az alkotásairól, az általa használt technikákat 
pedig a gyerekek ki is próbálhatták. 
 
„Költészet Napja 2018.” 
A Költészet napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó versenyen a körzet 5 
általános iskolájából 25 felső tagozatos diák - két korcsoportban - mérhette össze tehetségét. 
Dányi József, a lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 3 tagú zsűri 
döntése alapján a lenti Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő megyei döntőn 3 
versmondó képviselte a térséget, ahol Horváth Bendegúz a 7-8. osztályosok között az első 
helyet szerezte meg. 
 
„Ákom-bákom, berkenye „– húsvéti kézműves foglalkozás ovisoknak 
 
„Találkozás az alkotóval III.” 
Timár Zoltán „Tizo” - akinek munkáit látva Vivtor Vasarely magyar festő, az op-art jelentős 
képviselője juthat eszünkbe - mutatkozott be a helyi általános iskola tanulóinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cserebura nádikó” – húsvéti kézműves alkotó délután gyerekeknek 
 
ÁPRILIS 
„Találkozás az alkotóval IV.” 
Tóth Oszkár, „Galambok a kastélytetőn” 
Galambok a kastélytetőn címmel jelent meg 2017-ben a letenyei művelődési ház 
nyugalmazott igazgatójának, Tóth Oszkárnak az önéletrajzi könyve. Oszi bácsi sokoldalúságát 
jelzi, hogy foglalkozott   kaktuszgyűjtéssel, fotózással és galambászattal is – a  szárnyasok 
otthonra is leltek az egykori Andrássy-Szapáry kastély, a művelődési ház padlásán. Többek 
között ezekről is mesélt az általános iskolás gyerekeknek, akik részleteket is hallhattak a 
műből a szerző tolmácsolásában.  
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MÁJUS 
„Szív adja szívnek szívesen” - anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás 

 
„A pünkösdi rózsa kihajlott az útra” – ünnepváró kézműves játszóház 
 
„Kastélyparki gyermekparti” - Gyermeknapi családi délután keretében kézműves 
foglalkozás 
 
„Mosolyra hangolva” 
A városi könyvtárban mutatkozott be a Mosolyonc Műhely. Nagy Bernadett kézműves 
munkáit felvonultató kiállításon a látogatók megismerkedhettek Mészáros T. László 
díjnyertes animációs filmjeinek főszereplőivel 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
JÚNIUS 
Ünnepi Könyvhét 2018 
 
„235 év - A letenyei R.k. Egyházközség története valamint Zajk és Kistolmács filiák 
bemutatása 1781-2016 
Az Ünnepi Könyvhéten került bemutatásra Pusztai Ferenc könyve, amely a 2015-ben 
megjelent „250 éves a Letenyei Szentháromság Templom” átdolgozott, bővített kiadása, 
melyet előszavában a szerző ezekkel a szavakkal ajánl olvasóinak: 
„A ma élőknek is meg kell ismerni a múltat, de az épített örökséget is ápolni szükséges, hogy 
tovább adhassuk a jövő nemzedék számára! Szívesen ajánlom e kiadványt minden letenyei, 
zajki és kistolmácsi családnak, valamint az innét elszármazottaknak. Hisz akit érdekel a 
szülőfalujának, városának múltja, azok e kiadványból is sok ismeretet szerezhetnek, a 
település emlékét elevenen őrizhetik.” 
 
„Múzsák randevúja” 
A művészeti est vendége volt Németh Dezső szilvágyi 
képzőművész, Németh Ferenc nagykanizsai zenetanár, 
valamint Soós József lenti költő. Az est során kiállítás 
nyílt Németh Dezső kisplasztikáiból, melyet Dömők 
József FMHK igazgató nyitott meg, Horváth Bendegúz 
versmondó közreműködésével. 
 
 
 
 

Molnárné Pfeiffer Edit 

73 
 



HÍREK 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEG 
PROGRAMOK 2018. I. FÉLÉV 

 
 
 

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” - Tóth Péter Lóránt interaktív 
előadása felsősöknek 

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” címmel rendhagyó irodalomóra várta a 
felsős diákokat könyvtárunkban. Vendégünk, Tóth Péter Lóránt versvándor egy interaktív 
előadás keretében hozta közelebb Arany Jánost a mai gyerekekhez. Az iskolai tananyagot 
sok-sok érdekességgel, legendákkal továbbá játékos feladatokkal egészítette ki. Felhívta a 
figyelmet a lélek nevelésének jelentőségére is, arra, hogy higgyenek a csodákban, ne felejtsék 
el belső erejüket. 

A rendezvény végén a gyerekek kíváncsiak voltak, rengeteget kérdeztek az előadótól: ki a 
kedvenc szerzője, melyik versek állnak hozzá a legközelebb, valamint tanácsot kértek a 
verstanuláshoz is. 

Arany hét 

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a helyi általános iskola - amelynek 
névadója a híres költő - valamennyi tanulója ellátogatott könyvtárunkba egy-egy foglalkozás 
erejéig. A könyvektől a digitális megoldásokig minden a poéta életével, műveivel, 
családjával, jelentős eseményekkel volt kapcsolatos. Az alábbi programokon vettek részt a 
nebulók: 

1-2. osztályosok: „Laci Te, hallod-e”-játékos verselő (Petőfi versének feldolgozása lapbook 
készítésével) 

3-4. osztályosok: „Szerencskerék családi(as) (lég)körben” – interaktív vetélkedő Arany János 
életéről és műveiről 

5-6. osztályosok: „Arany a szavak embere”-versek modern köntösben (online szófelhő 
készítése megadott vers alapján) 

7-8. osztályosok: „Legendás Arany”-érdekességek a költő életéről (lapbook készítése) 
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„Öko-küldetés”-Földmentő akció 2018-levelezős játék 

„Öko-küldetés”- Földmentő akció címmel 2018-ban levelezős játékra vártuk a 6-7. 
évfolyamos diákokat. Többek között totó, keresztrejtvény, térképolvasás szerepelt a 
feladatlapon. A megoldáshoz könyveket valamint megadott internetes portálok segítségét 
vehették igénybe a gyerekek. A csapatoknak az elméleti mellett gyakorlati feladatot is kellett 
készíteniük: szófelhőt, plakátot illetve egy használati vagy dísztárgyat öko témakörben.  
Játékunk nyertesei: Bem Viktória, Borsos Dóra, Völgyi Anna, Völgyi Viola a Lenti Arany 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 

 

 

Húsvéti báb 

Húsvéti bábozás, kedves történet, sok-sok gyerkőc, vidám hangulat - ez jellemezte 
könyvtárunkban a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportjának műsorát március 
24-én délelőtt. Az óvónénik  „A ravasz rokon” című humoros állatmesét adták elő, melynek 
nagy sikere volt a kicsik körében: érdeklődve figyelték Vörös Valér, a róka; Burkus kutya; 
Ordas Olga, a farkas és Kacsa Klotild történetét. A bábelőadás után pedig birtokba vették a 
gyermekrészleget, ahol sok-sok képeskönyv, mese és játékok várták őket. 

Internet Fiesta 

Idén is csatlakoztunk az országos rendezvénysorozathoz, melynek ezúttal az egészség volt a 
fő témája. Az interneten felnövekvő generáció „Mozdulj már” címmel egészségtotót tölthetett 
ki a gyermekrészleg honlapján. Kicsiket és nagyokat pedig  sok-sok érdekesség várt az 
egészséges táplálkozás jegyében „A nyuszi ajánlásával” elnevezésű-könyvkiállításunkon. 

József Attila Versmondó Verseny területi fordulója 

2018. március 26-án került megrendezésre a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár József Attila Tagkönyvtára által meghirdetett szavalóverseny területi fordulójára. A 
rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskola és AMI, Lenti Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola, Buda Ernő Körzeti Általános Iskola (Lovászi), Rédicsi Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjai érkeztek. A zsűri tagjai voltak: a zsűri elnöke Cselényi Jenőné a Pákai 
Öveges József Általános Iskola magyar-könyvtár szakos tanára, Bíróné Grunner Ágnes a 
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Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanára és Német-Baksa 
Judit, könyvtárunk igazgatója.  

Helyezettek:  
 

5-6. osztály: 
1. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Vadas Lúcia (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Sánta Laura (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
3. Steiner Joakim (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
 

7-8. osztály: 
1. Lukács Anna Dorottya (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
2. Drávecz Tamás (Buda Ernő Körzeti Általános Iskola) 

A megyei forduló könyvtárunkban kerül megrendezésre 2018. április 14-én szombaton 9. 30 
órakor, melyre a következő szavalókat nevezte a zsűri: Peszleg Viola, Vadas Lúcia, Sánta 
Laura és Lukács Anna Dorottya 

József Attila Megyei Versmondó Verseny  

Az idén könyvtárunkat érte a megtiszteltetés, hogy házigazdái lehettünk a  József Attila 
Megyei Versmondó Versenynek. A résztvevőket a szervezők nevében Nitsch Erzsébet, a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese köszöntötte. Lenti város nevében 
Horváth László, településünk polgármestere mondott köszöntőt és nyitotta meg a 
rendezvényt. A szavalatok megkezdése előtt a helyi Joós István előadásában megzenésített 
verseket hallhattak a jelenlévők. 

A zsűri tagjai – Vogl Mária tanár, a zsűri elnöke; Dányi József, az Utassy Versmondó Kör 
tagja; Szemes Béla tanár – előtt 26 lelkes verselő mutathatta meg tehetségét. A kötelező 
versek – 5-6. osztályosok: Aki szegény, az a legszegényebb; 7-8. osztályosok: Kopogtatás 
nélkül – mellett a szabadon választott kategóriában kortárs költők modern műveiből is 
válogattak.  A zsűri véleménye alapján a következő eredmény született: 

5-6. osztályosok 

1. Nith Lara Dominika (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
2. Lázár Panna (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
3. Dunca-Stadler Márk Zoltán (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
4. Fraller Blanka (Általános Iskola, Nagykapornak) 

Különdíjasok: 

Peszleg Viola (Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti) 
Arthoffer Áron Gyula (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 

7-8. osztályosok 

1. Horváth Bendegúz (Andrássy Gyula Általános Iskola, Letenye) 
2. Kósa Hetti (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
3. Dolacsek László (Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz) 
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 Különdíjasok: 

Bomba Benedek (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Tombor Zita Rebeka (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Horváth Luca Sára (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola, Nagykanizsa) 
Mónok Csenge (Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg) 

A csapatversenyt és az azzal járó vándorserleget a keszthelyi területről érkező versmondók 
nyerték el, melyet egy évig,  a következő megyei versmondó verseny időpontjáig 
birtokolhatnak.  

A „Regösök húrján...” elnevezésű vers- és prózamondó versenyre mindkét kategóriából a 
helyezettek és a különdíjasok is, összesen 13 fő kapott részvételi lehetőséget. A dunántúli 
fordulót Veszprémben 2018. április 28-án rendezték meg. 

Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 

Gratulálunk minden kis mesemondóknak!:) Köszönet az iskoláknak és a felkészítő tanító 
néniknek a munkájukért! 
 
A zsűri elnöke Czigány Katalin tanító (Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg), tagjai 
Komlósi Szilvia tanító (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) és Baksa Melinda könyvtáros 
(Városi Könyvtár Lenti). 
 
Helyezettek: 
1. Csordás Mihály Tófej „Kincskereső” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
2. Horvat Jan I. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
3. Csete Noel Tófej „Kincskereső” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
 
Különdíjban részesültek: 
Szokoli Emma Szaffi Lenti Arany János Általános Iskola 
Kovács Barna Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Pratnekar Ksaver I. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

Nyári Kézművesház  

Ha nyár, akkor kreatívkodás! Az idei szünidőben is különféle ötletekkel várjuk a kíváncsi 
gyerekeket: 

• az újrahasznosítás jegyében játékok készülnek,  
• színpompás fonaldíszeket készítünk több technika alkalmazásával,  
• különféle festési ötleteket valósítunk meg,  
• megismerkedünk a papírmasé használatával,  
• játékokat gyártunk saját kezűleg, 
• végül pedig az illúziók, trükkök és kísérletek világába látogatunk. 

A kreatív ötleteken túl játékokkal és könyvekkel várjuk szerdánként a kicsiket és nagyokat. 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

PROGRAMOK 2018 I. FÉLÉV 

 

Tóth Péter Lóránt "VASÚTÁL(L)OMÁS" című pódiumestjét láthatta az irodalmat szerető 
közönség január utolsó napján könyvtárunkban. A Radnóti-díjas versmondó pedagógusi 
pályáját feladva három éve járja a magyar nyelvű településeket a Kárpát-medencében. 
Pódiumestek, rendhagyó irodalomórák során a magyar irodalom gyöngyszemeit mutatja be a 
magát "versvándor"-nak is nevező előadó. Szakmai hitvallásában ezt fogalmazta 
meg: "Hiszem, hogy a versek térképek, iránytűk az életünkben. Őket követve juthatunk el egy 
békés, szeretettel teli világba. Olyan világba, amelyet mi, emberek alkotunk meg. Kultúránk és 
verseink segítségével." Vasútál(l)omás című estjén József Attila szerepébe bújva prózai és 
lírai szövegei segítségével mutatta be a költő életét. Egy bőrönd, egy állomás és egy vonatát 
lekésett ember, aki a várakozás alatt megosztja hallgatóságával gondolatait az élet apró és 
óriási pillanatairól, családról, iskoláról, az őt körülvevő emberekről. Március 1-én ismét 
Lentiben járt Tóth Péter Lóránt, Vasútál(l)omás című rendhagyó irodalomóráján délelőtt a 
ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája diákjai, délután pedig a Gönczi Ferenc 
Gimnázium és Szakgimnázium diákjai vettek részt. 

 

 

"Első lépések" címmel kiállításmegnyitóval egybekötött bemutatkozó esten vehettek részt 
látogatóink február 6-án este. Kovács Tibor Ringó és Kovac Boti - apa és fia - volt a 
vendégünk, akik a szlovéniai Dobronakról érkeztek hozzánk. Ringó, az  "idősödő 
világcsavargó" ma is az embereket szórakoztatja úgy, hogy közben az élet nagy és fontos 
dolgairól beszél. Beszél, énekel, filmet forgat, színdarabban játszik és nem mellékesen 
gondolatait versbe foglalja. A versek a "Fölösleges írás? Fölösleg e sírás!" című kötetben 
jelentek meg 2017-ben. E kötetnek és szerzőjének bemutatójára került sor az est első felében. 
Megszólalt Záhonyi András, aki régi barátként a kötet előszavát írta és Bence Lajos 
muravidéki költő, aki nem csak a versekről, de a mai irodalom, a magyarság és a világ 
történéseiről is beszélt. A Kovács családban azonban nem Ringó az egyedüli művész, 
legidősebb fia az előadóművészetet választotta, középső gyermeke pedig a képzőművészetet. 
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A 18 éves formatervezői iskolába járó Boti kisgyermekként is szívesen fogta kezébe a színes 
ceruzákat, két évvel ezelőtt pedig festeni is elkezdett. Ennek a két évnek a "termése" - melyek 
között az apa verseskötetét illusztráló rajzok is helyet kaptak - került kiállításra. A képeket 
Nemes László festőművész méltatta, míg az alkotó rövid bemutatkozását így zárta: "Nem 
vagyok a szavak embere, beszéljenek inkább a képek!". A kiállítás 2018. március 3-ig volt 
megtekinthető. 

Új kötetének megjelenése apropóján dr. Fiedler Sándorné volt könyvtárunk vendége 2018. 
február 20-án. A kötetet bemutatta és a szerzővel dr. V. Geresits Gizella nyugalmazott 
pedagógus beszélgetett. Mondandójában kiemelte, hogy idén először ünnepeljük a Magyar 
Próza Napját, február 18-án, Jókai Mór születésének napján. E rendezvénnyel méltó módon 
kapcsolódhattunk ehhez a kezdeményezéshez, egyúttal tisztelegve minden tollforgató és 
olvasó előtt is. A szerző harmadik, "SZÍVEK - SORSOK" című kötetében Zalakoppányból 
indulunk egy életet átívelő térbeli és időbeli utazásra. Megismerhetjük a szerző családjának 
anyai és apai ágát, a sok kedves barátot, ismerőst. Mosolyt és kacagást, olykor könnyeket 
fakasztó történetek tárulnak elénk, melyekben mindig a család, a munka, az élet szeretete és 
tisztelete jelenik meg. Ezekből a történetekből Pék Edit, Szekeres Frigyesné és Magyar Lajos 
tolmácsolásában hangzottak el részletek 

Dr. Baracska Károlyné, ismertebb nevén Baba néni több ezer mintát magába foglaló 
gyűjteményéből állt össze annak a kiállításnak az anyaga, mely 2018. március 6-án nyílt meg 
könyvtárunkban „Baba néni hímzései” címmel. Az est kezdéseként Dányi József zalai 
dallamokat szólaltatott meg citeráján, elvarázsolva a közönséget, majd Drávecz Gyula, Lenti 
város alpolgármestere köszöntötte az érdeklődőket. Köszöntőjében a hímzés történetéről 
hallhattunk röviden, érdekességként pedig egy 1949-ben kiadott népiskolai tanítói oklevelet 
mutatott be, melyen a vizsgatárgyak között a kézimunka is szerepelt. A kiállítást Prokné 
Tirner Gyöngyi, a zalaegerszegi Kézművesek Házának szakmai vezetője nyitotta meg. 
Szavaiból megismerhettük a népi iparművész munkásságát, mintagyűjtő és szakkör vezetői 
tevékenységét. A „hímzés mesterségének nagyasszonya” már 10 évesen ügyesen hímezgetett 
és élete végéig mindennapjainak szerves része volt a kézimunka. A kiállítás, melynek 
segítségével „ízelítőt kaphattunk a régvolt asszonyok üzenetéből” március 29-ig volt 
megtekinthető. 
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2018. március 20-án szép számú közönség ünnepelte a magyar népzenét könyvtárunkban. Az 
„Ez a Lenti szép helyen van” című zenés estet Német-Baksa Judit igazgatónő nyitotta meg. 
Horváth László Lenti város polgármestere köszöntő beszédében az összegyűjtött 
népdalcsokor megőrzésére valamint az együttzenélés örömére hívta fel a figyelmet. Az est 
egyik előadójaként Balás Endre a Lenti környéki népdalgyűjtőkről (Vikár Béla, Gönczi 
Ferenc, Vajda József) mesélt. Külön kiemelte Horváth Károly több évtizedes Zala megyében 
és a Muravidéken végzett népdal- és szokásgyűjtő munkásságát. Emellett megismertette a 
közönséget a magyar népzene azon sajátosságaival, amelyek egyedülállóvá teszik azt. Az est 
másik főszereplője a Nefelejcs Dalkör volt, amelynek tagjai immáron hetedik éve énekelnek 
együtt mindannyiunk legnagyobb örömére. Előadásukban válogatás hangzott el zalai, 
valamint bakonyi népdalokból és nótákból, ez utóbbiak Kulcsár Ferenc zenei kíséretével. 

Idén is megtartotta hagyományőrző húsvéti locsolkodását a Kerka Táncegyüttes. Az együttes 
és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében ebben az évben sem maradtak locsolás 
nélkül a táncos lányok. Minden korosztály képviseltette magát húsvéthétfő reggelén a 
Templom téren. A fiúk ünnepi ruhába öltözve, kisebb-nagyobb vödrökkel "felszerelve" 
érkeztek. A szíves invitálás után hangzott el a vers, majd a teli vödröké lett a főszerep. 
Egyetlen lány sem maradt ki a locsolásból, egy évig biztosan nem fognak elhervadni. 
Viszonzásul hímes tojással, süteménnyel kedveskedtek a fiúknak. 

2018. április 5-én nyílt kiállítás „Könyv és könyvtáros-világnapok képeslapokon” címmel 
könyvtárunkban. A rendezvény egy zalai népdalcsokorral vette kezdetét Fliszár Míra 
előadásában. Az estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd Juhász Árpád a Képeslap 
Múzeum Baráti Körének elnöke mutatta be az egyesületet, részletesen ismertetve a 
gyűjtemény tematikáját. Elhangzott az is, hogy a könyvtárban látható anyag alapja Kisgyörgy 
Erzsébet könyvtáros gyűjtőmunkájának köszönhető. A nem mindennapi gyűjtemény 
„visszarepít” a múltba is, sok-sok régi kincsre lehet lelni, mint például gyermekkönyvek 
illusztrációi, könyvtárak ünnepi köszöntői, neves könyvtárak a képeslapokon. 

2018. április 24-én este a Kerka Táncegyüttes volt könyvtárunk vendége, akik idén ünneplik 
megalakulásuk 45. évfordulóját. A „Múltunk a tánc tükrében” című esten a tánc mellett 
nagy szerepet kapott a szereplőkön látható viselet is, hiszen áprilisban nem csak a 
táncművészet világnapját (április 29.), hanem a magyar népviselet napját (április 24.) is 
ünnepeljük. Borsos Bertalan és Németh Viktória mutatták be a mezőségi, kalocsai és 
kalotaszegi női és férfi viselet jellemző darabjait, de hallhattunk a magyar néptáncos 
hagyományokról és a magyar néptánc népszerűségéről is. A nézőközönség elsőként láthatott 
részleteket a táncegyüttes évfordulós ünnepségére tervezett műsorból. 
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Károlyfi Zsófia festőművész "Játék az egész világ" című kiállítása nyílt meg május 3-án 
este. Magyarországon és külföldön több mint 130 önálló kiállítása volt az 1997 óta 
Lovásziban élő művésznek, aki most könyvtárunkba hozta el alkotásait. Az est dr. Szabó 
László Pál - a művészetpártolóból lett jó barát - gitár kísérettel előadott dalával kezdődött, 
majd Német-Baksa Judit igazgató asszony üdvözölte a jelenlévőket. Városunk polgármestere, 
Horváth László köszöntője után dr. V. Geresits Gizella mutatta be a kiállító eddigi életútját, 
szerteágazó művészi tevékenységét, alkotásait. Ismét a zenéé és a dallamé lett a főszerep, 
majd rendhagyó módon a kiállító alkotó kalauzolta végig a tárlaton az érdeklődőket, mesélve 
a képekről, technikákról, könyvekről és szívesen válaszolt a felmerülő kérdésekre is. 

Május 9-én „Barangolás a magyar zenetörténetben” címmel ismét zenés estre vártuk az 
érdeklődőket könyvtárunkba. Balás Endre érdekes, humoros történetekkel színesített 
zenetörténeti sétáján István király korától a felvilágosodáson át, egészen a XX. század végéig 
tekinthették át a hazai zenei életet vendégeink. Az egyes eseményekhez, kiemelkedő 
személyiségekhez kapcsolódóan a Szivárvány Kamarakórus előadásában hallhattak többek 
között bordalt, diákdalokat, részletet Esterházy Pál „Harmonia Caelestis” című művéből, 
magyar nótát. A különböző korok jeles szerzői közül az előadó külön kiemelte a helyi 
születésű Sári Józsefet, aki a „Harmicasok” tagjaként új fordulatot hozott a magyar zenei 
hagyományokba. Az áttekintés egyik aktualitása egy évforduló adta. Egressy Béni 1843-ban 
zenésítette meg Vörösmarty Mihály „Szózat” című versét, melynek ősbemutatója 175 éve, 
1843. május 10-én volt a Nemzeti Színházban. Az est végén Kovács Béla versmondó 
tolmácsolásában hangzott el a vers, majd a kórus és a közönség együtt énekelte el a „Szózat”-
ot. 

Tóth István lenti amatőr fafaragó kiállításának megnyitójára 2018. június 5-én este vártuk 
az érdeklődőket a Városi Könyvtár Lenti olvasótermébe. A sok barát, ismerős, érdeklődő 
először Küplen Viktória, az Arany János Általános Iskola és AMI növendékének 
hegedűjátékában gyönyörködhetett, akit Dobos Sándor kísért zongorán. Német-Baksa Judit 
igazgató asszony köszöntője után a kiállítást Kovács Gyula vette át a szót. Megnyitójában 
beszélt a kiállítóhoz fűződő hosszú barátságáról és arról is, hogy mégis mennyi új dolgot 
fedezhetünk fel egy ismerősben. Ezt a tehetséget, az isteni tálentumot mutatják meg ez a 
kiállítás. Az embereket, állatokat, növényeket ábrázoló dísztárgyakat, és a mindennapi életben 
használható tárgyakat bemutató tárlatot 2018. augusztus 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők 
a könyvtárban. 
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125 éve, 1893. június 15-én hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a "Himnusz" megzenésítője. 
Rá emlékeztünk Balás Endre nyugalmazott pedagógus "A Sugár úti palota" című estjével. 
 Balás Endre előadásának anyagát három szerkezeti egységbe rendezte. Az első részben a 
Sugár úti palotát, vagyis az Operaház történetét mutatta be. Virtuális sétát tehettünk az 
épületben, megismerhettük a tervezésben, kivitelezésben részt vevő szakembereket, 
művészeket és több érdekességről is hallhattunk. Azt est második részében Erkel Ferenc 
munkássága került bemutatásra. A harmadik részben pedig a zeneszerző legismertebb 
operáin, elsősorban a "Hunyadi László"-n keresztül a magyar történelem eseményei, 
nevezetes történelmi személyiségek élete elevenedett meg. Mindezt az opera részleteinek 
bejátszása, a hozzá kapcsolódó történetek tették még színesebbé. Így például megtudhattuk, 
hogy ki volt Anne de la Grange és hogyan jött létre a La Grange-ária. 

 2018. június 14-én a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja és a Városi Könyvtár Lenti 
„Pannon Írók Társasága Est”-re hívta a művészet- és irodalomszerető közönséget. Elsőként 
Soós József az est házigazdája üdvözölte a jelenlévőket, majd a Nefelejcs Dalkör előadásában 
népdalok hangzottak el. Ezt követően Horváth László, Lenti Város Polgármestere szólt a 
résztvevőkhöz, majd Dr. Gyimesi Endre elnök beszélt a megújult Pannon Írók Társaságáról. 
Dányi József citerajátéka után a Pannon Tükör folyóirat 2018/3. számának bemutatására 
került sor. Szunyogh Sándor költő Ifjúságod c. versét Szekeres Frigyesné, a Várakozás címűt 
Jánosi Zsuzsa adta elő. Az est második részében Bubits Tünde a Pannon Tükör 
főszerkesztőjének Cigiszünet c. regényéből hangzott el részlet, majd a szerzővel dr. Geresits 
Gizella beszélgetett. Végül dr. Merő Béla színházesztéta, színházi rendező Lackner László 
íróval A Téblábolók, avagy eszetlenül váltjuk a rendszert című, - országos drámapályázaton 
első díjat nyert – komédiájáról beszélgetett. 

Baksa Melinda 
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