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versmondó tolmácsolásában a költő régi és újabb költeményeiből összeállított előadást 
hallgathattak meg a jelenlévők. A könyvbarátok kérdéseket tettek fel az elmondott 
versek keletkezéséről, gondolatvilágáról, a költő jövőbeni terveiről. Az est a dedikálást 
követően vacsora melletti kötetlen beszélgetéssel folytatódott. 

A csömödéri könyvtárban a felnőtteknek szóló tavaszi előadássorozat után 
november végétől az Advent jegyében zajlottak foglalkozások. Ezúttal a gyerekek 
készíthettek hétről-hétre karácsonyfadíszeket, színes figurákat és egyéb adventi 
kellékeket. A résztvevők aktivitása és lelkesedése igazolta, hogy a számítógépes játékok 
és az internet elől is el lehet csábítani a gyereket a hangulatos, kreatív tevékenységek 
felé. 

A csesztregi Paksa Imre Községi és Iskolai Könyvtár minden évben szervez a 
gyerekek számára könyvtárhasználatra épülő versenyeket. A tavalyi évben egy 
mesevetélkedőn vehettek részt a 3-5. osztályos tanulók. Az idei tanévben „Barangolás a 
könyvek világában” címmel levelezős verseny indult, ahol 4-5. osztályos korosztály 
indulhatott. A versenyen több témakörben (mitológia, történelem, néprajz, irodalom) 
állítottunk össze feladatokat, amiket a könyvtárban található kézi és szakkönyvekből, 
valamint szótárak és lexikonok használatával lehetett megfelelően megoldani. A 
résztvevő gyerekek folyamatosan használták a könyvtárat és nagyon ügyesen dolgoztak. 
A verseny zárásaképpen az első három helyezett könyvjutalomban részesült. 
 
         Lapath Gabriella 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY  
 
Rendezvények 2011. 2. félévben 
 
Szeptember 13. 
András Sándor: Az otthonos idegen című kötetének bemutatója 
Vendég: Kukorelly Endre író 
 
Szeptember 19. 
Csik Ferenc öröksége: Keszthely sporttörténete a vízi sportok tükrében címmel 
szervezett sporttörténeti vetélkedő a Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok 
részére 
 
Szeptember 20. 
Kardos Gy. József: Ispán Mici című kötetének bemutatója 
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
 
Szeptember 27. 
Tungli M. Klára: Átló a homokon című kötetének bemutatója 
Beszélgetőtárs: Boda Sándor ny. tanár 
Közreműködött: Varga Endre fuvolaművész és Burián Zsófia zenetanár 
 
Szeptember 29. 
Jelek és emlékek című,  Krzysztof Kieślowski filmrendező életéről és munkásságáról 
szóló kiállítás megnyitója 
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A kiállítást megnyitotta: Muszatics Péter rendező, a PORT.hu CineClassics kurátora és 
Cséby Géza műfordító 
 
Október 5. 
Tanulás a tudásért – tanulási technikák megismertetése középiskolásoknak 
Előadó: Lélekné Ivony Zsófia képzésvezető 
 
Október 9. 
KÖNYVES VASÁRNAP 
Teljes körű szolgáltatás 
A fesztiválon bemutatkoztak a 3 kistérség – Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 
Társulás, ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás és a Pacsa és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás – települései 
A rendezvény ideje alatt bemutatóval egybekötött kirakodóvásár volt. 
Zárásként a LIFEJUNE együttes koncertjét hallgathattuk meg. 
 
Október 14. 
Zal@Net 2011 
eLigazodás az interneten, információforrások címmel gyakorlati bemutatóval 
egybekötött előadás a Vajda János Gimnázium 11. osztályos diákjai részére 
A rendkívüli óra előadója: Borbélyné Verebélyi Judit könyvtáros 
 
 
Október 17. 
Bagyó Claudine festményeinek kiállítása 
Megnyitó gondolatok: Lichtenwaller Zoltán festőművész 
Zenei közreműködő: Bagyó Áron 
 
Október 27. 
Kósa Csaba: A megsebzett cédrus című kötetének bemutatója 
Beszélgetőtárs: Zatkalik András.  
Közreműködött: György Bence és Tóth András – klarinét 
 
November 3. 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Kardos József Liszt Ferenc és 
szimfonikus költeményei című vetített képes előadása 
 
November 21. 
Keszthely és a Festeticsek című várostörténeti vetélkedő a Zala megyei 
látásfogyatékosok és mozgássérültek részére 
 
November 21. 
Goldschmied István: Keszthelyi Izraelita Temető története 1765-2011 című kötetének 
bemutatója 
Vendégeink: Dr. Köves Slomó lektor, EMIH vezető rabbi; Cséby Géza lektor, író, költő 
Közreműködött: a Helikon Kórus 
Kórusvezető: Kendeh Gusztávné 
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November 23. 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár és a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület közös rendezvénye 
Vendégeink: Pars Krisztián – kalapácsvető olimpikon, VB ezüstérmes; Németh Zsolt – 
olimpikon, edző; Horváth Vilmos – a Dobó SE elnöke; dr. Vargyas Csaba – a Vas 
Megyei Atlétikai Szövetség elnöke 
A vendégekkel beszélgettek: dr. Ágh Pál és Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti 
Kör Egyesület tagjai 
A rendezvény ideje alatt Németh Pál „dobópápa” kiállított festményeit tekinthettük 
meg. 
 
December 5. 
Ézsiás Erzsébet: Az én Balatonom című kötetének ősbemutatója 
Díszvendég: Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes 
Közreműködött: Dr. Simon Judit a Lexica Kiadó igazgatója; Vecsey Kiss Mária költő 
 
December 6. 
A Karácsony képeslapja című rajzpályázat eredményhirdetése 
 
December 8. 
„Vond be a fenyőt ezüstbe, húzd a lucfenyőt aranyba” című adventi est 
Előadó: Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató 
 
December 16. 
A Festetics György Zeneiskola tanárainak adventi hangversenye a Liszt Év jegyében 
 

 
 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
 
2011. II. félévi programjai 
 
Ügyeskedjünk! – Játékos kézműves foglalkozás 
2011. július-augusztus hónapban „Ügyeskedjünk! címmel - 20 alkalommal - hetente 
kétszer kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket. 
A TÁMOP-3.2.3-09/2-2010 projekt támogatásával megvalósuló játékos ötlettár 
foglalkozásai a résztvevő gyermekek számára gazdag anyag- és technikaválasztékkal 
való ismerkedésre adtak lehetőséget. Felelevenítve a régi korok technikáit (vesszőfonás, 
kenderezés, zsinórhurkolás), azokat új anyagokra (peddignád, kenderzsinór) átvive, 
fantáziadús játék- és ajándéktárgyak készültek. A megismert új technikák (origami, 
scoubidou) az egymást követő foglalkozásokon már felhasználhatók, ötletadók, illetve a 
későbbiekben önállóan fejleszthetők.  
A foglalkozásokat Mikó Lajosné könyvtáros vezette, munkáját Pribilinszkyné Gyergyák 
Mária könyvtáros, valamint Mikó Edit és Mikó Vera főiskolai hallgatók segítették. 
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