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Közreműködtek: Balázs Árpádné, Holczerné Szabó Ágnes, Laborfalvi Lászlóné, Pekár 
Zsuzsanna, Szarka László, Varga Endre 
 
Június 1. 
Ruzsa Kata kelmemesélő dekoratőr kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Péczeli Margit festőművész 
Közreműködött: Németh Ildikó – hegedű, Csikár Lívia – hegedű, Kovács Ágnes – 
brácsa, Bánhidai Tamás – gordonka 
 
 Június 7.   Sétálóutca  Ünnepi Könyvhét 
Író-olvasó találkozó Kukorelly Endrével  „Van-e valami esélye a kortárs magyar 
irodalomnak?” címmel  
 
2010. június 8.   
„Segítség a bajban” címmel Keszthely Város Védelmi Bizottsága és a Keszthelyi 
Polgári Védelmi Kirendeltség Zala Megyei Képzőművészeti és Irodalmi Pályázatának 
díjkiosztója. 
A pályázat fővédnöke: Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, 
Védnöke: Ruzsics Ferenc polgármester 
 
Július 19- Augusztus 6. között intézményünk ZÁRVA tart.  
Ebben az időben viszont kinyit a Strandkönyvtár a keszthelyi Városi Strandon. 
 

Kányáné Futó Edit 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS  
 
Tavaszi megújulás Zalavár könyvtárában 

 
Március hónapban állományellenőrzést végeztünk a zalavári könyvtárban. Az 

ellenőrzéssel egyidejűleg a régóta esedékes nagyarányú selejtezést is elvégeztük, így a 
korábban 8.900 kötetes állomány jelentősen csökkent, de ezáltal korszerűbb és 
átláthatóbb is lett. 

Minden könyvet raktári jelzettel láttunk el, ami megkönnyíti a raktári rend 
megtartását és a könyvek keresését. A majdani, számítógéppel való kölcsönzésre 
készülve a könyvekbe vonalkódokat ragasztottunk. 

Nem csak tartalmában, hanem küllemében is megújult a könyvtár új asztalok, 
székek és számítógépek vásárlásával. Kempf Bernadette helyi könyvtáros ötletességét 
dicséri a helyiség átrendezése.  

A község önkormányzatának köszönhetően, Zalavár könyvtárát mindennapos nyitva 
tartással használhatják az olvasók. A megújult környezetben került sor 2010. április 23-
án arra - a Mikszáth-emlékév alkalmából szervezett - irodalomórára, melyet Kardos Gy. 
József tanár, író tartott a helyi általános iskola hetedikes tanulói számára. A tanár úr 
élményszerű, lebilincselő előadásában a gyerekek megismerkedtek Mikszáth A két 
koldusdiák című regényével, majd olvasmányélményeikről beszélgettek.  
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Húsvétváró készülődés 
 

A Fejér György Városi Könyvtár munkatársaival 2010. április 1-jén  Pötréte 
könyvtárában húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk a község gyermekei, ill. az 
érdeklődő felnőttek részére. A gyerekek különböző technikákkal ismerkedhettek meg. 
Üvegfestékkel ablakdíszeket, tojásfára gipszfigurákat festettek, valamint 
papírtechnikákkal is készíthettek ajándékokat, díszeket.  
 

 
 

Ezen a napon délután Gétyén a könyvtárban szintén kézműves foglalkozásra 
került sor. Az üvegmatrica- ill. gipszfestés mellett nagyon sok színes tojástartó, ill. 
tojásdísz készült el papírból. Itt is több szülő vett részt a foglalkozáson, és készítettek el 
gyermekükkel közösen húsvéti díszeket.  
 
Mindkét foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, gyermekek és felnőttek egyaránt 
lelkesen próbálták ki a kézműves-technikákat. 
 

Bonnyai Ágnes - Temleitner Krisztina 

 93




