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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
 
Február  

- „HUNYADI MÁTYÁS AZ UTOLSÓ TÁLTOS KIRÁLY” - Vitéz 
Szentgyörgyvölgyi Csondor Csaba előadása 

           
- „ÁLOMKÉPEK” – Págyi Zsóka képzőművész kerámia és festmény kiállítása  

          
Március 

- „RÉGI IDŐK ASSZONYAI” –  művelődéstörténeti előadás  
vendégünk volt Őriné Dr. Bilkey Irén címzetes igazgató, a Zala Megyei 
Levéltár főlevéltárosa 

           
- Költészet napja 

 JÓZSEF ATTILA VERSMONDÓ VERSENY körzeti döntője 
           

- „A NAPRENDSZER ÓRIÁSAI”  
 BÁNFALVI PÉTER, a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző 
 Egyesület elnöke tartott csillagászati előadást. 
           

- „KINYÍLOTT AZ ARANYESŐ…” ünnepváró húsvéti kézműves foglalkozás 
általános iskolásoknak 

           
Április 

- „EGY, KETTŐ, HÁROM, NÉGY…” – ünnepváró húsvéti kézműves 
foglalkozás a város óvodásainak 

           
- „A MEDVEHAGYMA ÉS TÁRSAI” – immunerősítő gyógynövények címmel 

ÉDER KATALIN dietetikus szakember kóstolóval színesített előadása 
 (A rendezvény támogatója Magyarország Külügyminisztériuma „A   
 közkönyvtárak uniós programjának támogatása” c. pályázata) 
 

- JÓZSEF ATTILA VERSMONDÓVERSENY megyei döntője 
   

- TAVASZKÖSZÖNTŐ VERSES IRODALMI EST 
 közreműködők: Letenyei Versmondó Kör, Letenye Város Művészetoktatási 
 Intézménye tanárai, növendékei 
           
Május  
 „BANGKOKTÓL BUDAPESTIG” 
 Regényes író-olvasó találkozó FEJŐS ÉVÁVAL és R. KÖVÉR BALÁZZSAL 
 (A rendezvény támogatója az NKA - Márai program) 
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- NYUGAT-KANADA – A SZIKLÁS-HEGYSÉG ÉS A CSENDES-ÓCEÁN 
PARTVIDÉKE 

 vendégünk: DR. GYURICZA LÁSZLÓ egyetemi docens, a Magyar Földrajzi   
 Társaság Zalai Osztályának elnöke 
 (A rendezvény támogatója Magyarország Külügyminisztériuma „A   
 közkönyvtárak uniós programjának támogatása” c. pályázata) 
            

- KIS JÁNOS, az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület és a Mező Ferenc 
Olimpiai Baráti Kör elnökének „AZ OLIMPIÁK KRÓNIKÁJA” valamint a 
„TÉLI OLIMPIÁK” c. könyvének bemutatója 

Június 
- „ISTEN HOZTA ŐRNAGY ÚR”  

 100 éve született ÖRKÉNY ISTVÁN- tárlókiállítás 
 

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 
 
„Zalalövőre kicsit hazajövök” – Göncz László Kálváriája a „Salla” Művelődési 
Központban 
 
2012. január 19-én a magyar kultúra napja alkalmából Dr. Göncz László író, történész, a 
szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője volt a „Salla” Művelődési Központ 
és Könyvtár vendége. Legújabb kötetét Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.  
Miért ír a történész történelmi regényt? A Kálvária nem csak történelmi regény. A 
korszaknak nemcsak a tényeit mutatja be, hanem a lelkét is. Történelmi regény, 
második világháborús regény, de társadalmi regény, szerelmi történet is. A szerző 
kutatásai során felhalmozott információkat az emberi érzésekkel, érzelmekkel 
összekapcsolva prezentálja a korszakot. Göncz László szavait idézve: „Ezt a szeretet 
regényének szántam. A szeretet az, ami felülmúlhat mindent, még a háborúban is.” 
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Lezárult a Kereszt és félhold című megyei történelem verseny 
 
2012. január 25-én 14 órától került sor a szeptemberben meghirdetett 3 fordulós, 
felsősöknek szóló levelezős játék döntőjére a zalalövői „Salla” Művelődési Központban.  
A megye 25 általános iskolájából közel 100 tanuló jelentkezett a vetélkedőre, amely a 
török kor történelmét dolgozta fel. A döntőbe az a 14 tanuló jutott be, aki a levelezős 
játék három fordulója során a legjobb pontszámot érte el.  
A versenyzők először az írásbeli feladatlapot oldották meg, amelyre 45 perc állt a 
rendelkezésükre. Ezután a szóbeli forduló során adtak számot tudásukról 6 percben. A 
feleleteket a zsűritagok: Horváth József, a pankaszi Általános Iskola igazgatója, és 
Gerencsérné Horváth Eszter, a Ganz-Munkácsy SZKI és SZI magyar-történelem szakos 
tanára értékelték.  
A pontszámok összesítése után az eredményhirdetés és a jutalmak átadása következett: 
első helyezést ért el Kövesi Csaba, a Zalalövői Általános Iskola tanulója, második lett 
Halász Bence a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolából, a harmadik helyezést 
Gárdos Piroska, a keszthelyi Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola diákja érte el.  

 

 
 
 

Januári baba-játszóház Zalalövőn 
 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából szerveztek először baba-mama klubot a 
zalalövői „Salla” Művelődési Központban tavaly októberben, azóta minden hónapban 
sor került a délelőtti programra.  
Az idei év első baba-mama találkozója január 26-án zajlott, ahol az előző alkalmakhoz 
hasonlóan változatos programmal várták az érdeklődőket. Az anyukák az új védőnővel, 
Laki Eszterrel ismerkedtek, az ügyes kezű kisgyerekek krumplilenyomatot készítettek. 
A mozogni vágyó gyerkőcök a kengurulabdák, ugráló figurák, kiscsúszda, libikóka 
segítségével vezették le felesleges energiájukat. A vidám délelőttöt luficsata zárta.  
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Tavaszváró baba-mama programok 
 
2012. március 1-jén a megszokott időpontban tavaszváró programokkal vártuk a 
babákat és anyukákat a „Salla” Művelődési Központba. Kézműves foglalkozásunk 
keretében színespapír-virágokat készítettünk. Takácsné Nagy Ágnes és Laki Eszter 
védőnők vezetésével énekes-hangszeres foglalkozáson vehettek részt a kicsik és szüleik. 
A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a különféle a hangszereket, amelyeket Ági 
néni szólaltatott meg, és szívesen kapcsolódtak be a különféle mondókázós és mozgásos 
játékokba. Akinek maradt még energiája, a játszósarokban vezette le.  
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Tavaszköszöntő-óvodások versmondó délelőttje 
 
A zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár kilencedik alkalommal hirdetett 
versmondó versenyt a helyi és környékbeli óvodásoknak. A hagyománynak 
megfelelően a téma idén is a tavaszi évszak volt. A felhívásra 27 óvodás jelentkezett a 
bagodi, hegyhátszentjakabi, zalacsébi és zalalövői óvodákból.  
A rendezvényt a zsűri elnöke, az Őrség mesemondója, Németh Istvánné Eszti néni 
nyitotta meg. A zsűriben helyet foglalt Radics Rozália, Dodi néni, a zalalövői általános 
iskola igazgatóhelyettese és magyar szakos pedagógusa, és Bischofné Hesinger Katalin, 
a Művelődési Központ művelődésszervezője.  
A kis versmondók jól felkészülten, bátran, kedvesen adták elő szavalataikat. A zsűrinek 
nehéz dolga volt, hiszen minden szereplőt győztesnek jelöltek volna. Hosszú tanakodás 
után az alábbi eredményt hirdették ki: első helyezést ért el Vass Csanád (Bagod), 
második lett Torontáli Milán (Zalalövő), a harmadik Fekete Jázmin (Zalalövő). 
Különdíjban részesült három kisgyerek: Tóth Marcell (Bagod), Gyalog Sára (Zalacséb) 
és Lukács Anna (Zalalövő). A helyezetteket oklevéllel és értékes könyvjutalommal 
jutalmazták, továbbá minden résztvevő emléklapot és kifestőt kapott.  
Köszönjük az óvónőknek és a szülőknek, hogy felkészítették a gyerekeket a versenyre.  
E nemes hagyományt jövőre is szeretnénk folytatni. 
 

 
 
 
Nagyon zöld foglalkozások a zalalövői könyvtárban 
 
2012. március 30-án Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban 
témában játékos foglalkozás-sorozatra került sor a „Salla” Művelődési Központban. A 
foglalkozásokat Gévai Csilla, az első, gyermekeknek szóló környezettudatos 
magatartásra nevelő könyv írója vezette. A délelőtt folyamán az óvoda 
nagycsoportosaival játszott, mesélt a Földgömbről, a körülöttünk levő világról, és arról 
is, hogy miért és hogyan kell vigyáznunk rá. Befejezésképpen minden kisgyerek kertet 
rajzolt magának, amelyet öntapadós tapéta-virágokkal ültettünk be. A délután során két 
általános iskolás csoport ismerkedett a Nagyon zöld könyvvel, a Földön működő 
kölcsönhatásokkal, a világ működésével, illetve azokkal a problémákkal, amelyek a 
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gyerekek számára is személyes üggyé teszik a környezetvédelmet. Az órák második 
felében „Védd a klímát” címmel plakátokat készítettek a résztvevők.  
 

 
 

 
Költészet-napi ünnepség 
 
A hagyománynak megfelelően 2012-ben is a költészet napján került sor a könyvtár 
szeptemberben meghirdetett három játékának ünnepélyes eredményhirdetésére.  
A rendezvény az ’Így védem a környezetem” című rajzpályázat kiállításának 
megnyitójával kezdődött. Felhívásunkra 78 szebbnél szebb alkotás érkezett a kistérség 
általános iskoláiból. A kiállítást Horváth Jenő, az Őrségi Nemzeti Park 
természetvédelmi igazgatóhelyettese nyitotta meg. A gyerekek munkái június 2-ától a 
Göcseji Falumúzeumban is megtekinthetők voltak, a Göcseji Randevú keretén belül.  
Költészet-napi programunk a konferenciateremben folytatódott, ahol Dr. Csider Sándor, 
a szombathelyi főiskola docense „Európai értékek a magyar költészetben” címmel 
tartott előadást, majd kihirdettük a megyei mondaíró verseny és a helyismereti játék 
eredményét. Az „Üzen az ég” címmel meghirdetett felhívásra 15 írás érkezett, ezek 
közül Peszleg Kata, a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulójának munkája 
bizonyult a legjobbnak.  
„Az én hazám: Zalalövő” című helytörténeti-helyismereti játékot felsős tanulóknak 
hirdettük meg. A résztvevők 6 fordulón keresztül mérték össze tudásukat, oldották meg 
a lakóhelyükkel kapcsolatos feladatokat. A feladatlapokon a város történetére, 
természeti adottságaira, látnivalóira, ismert személyekre vonatkozó kérdések 
szerepeltek. A szoros küzdelemben két ötödik osztályos tanuló: Péter Petra és Sabján 
Csenge végzett az első helyen.  
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Ringató foglalkozások a baba-mama klubban 
 
Április 19-én és május 10-én 11 órától Hochrein Judit tartott Ringató foglalkozást a 
babaklubban. A szőnyegen körbeülve közös énekléssel és mondókázással vette kezdetét 
a félórás játék, majd előkerült a furulya és a triangulum is. A kisebbek és nagyobbak 
egyaránt örömmel fogadták a kodályi elveket követő ölbeli játékokat. A foglalkozás 
végén bemutatásra került Gállné Gróh Ilona Ringató című könyve, gyűjteménye, 
amelynek segítségével az anyukák otthon is követhetik a Ringató mottóját: „Vedd ölbe, 
ringasd, énekelj!”  
Rendezvényünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.  
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Tódor Tamás Az utolsó kockadobás című kötetének bemutatója az Ünnepi 
Könyvhét alkalmából 
 
Az Ünnepi Könyvhét keretén belül június 11-én Tódor Tamás Az utolsó kockadobás 
című kötete került bemutatásra a „Salla” Művelődési Központ előadótermében. A 
könyv tíz éves munka eredménye, műfaját tekintve a szerző életmesének nevezi. Mesés 
helyszínen játszódik, különleges alakok: pillangósárkányok, bokorvámpírok, hídlakók, 
hóbortszipirtyók világába kalauzolja az olvasót, de az életről szól. A lényegre törő rövid 
mondatok, rövid fejezetek, izgalmas cselekmény és párbeszédek mellett a humor teszi 
élvezetes olvasmánnyá. A könyvről készült kisfilmet, élményzenei CD-t és az Észak-
Labirintusa társasjátékot is megismerhette a közönség.  
 

 
 
            Kovács Mónika 

 
 
 

UTASSY JÓZSEF KÖNYVTÁR, RÉDICS 
 
Versünnep 2012. április 11-én  
 

Az idén második alkalommal rendezte meg a rédicsi Utassy József Könyvtár a 
Költészet Napjához kapcsolódó VERSÜNNEP elnevezésű szavalóversenyt. Ezzel a 
rendezvénnyel tisztelgünk a 2010. augusztus 27-én elhunyt Kossuth-díjas költő 
munkássága és emléke előtt. 

A versmondó versenyre több iskola tanulói neveztek, a helyi szavalókon kívül 
Csesztreg, Páka, Lovászi, Lenti iskoláiból is szép számmal érkeztek versmondók. 
Követelmény volt egy szabadon választott  Utassy-vers előadása. 

A legjobb versmondókat a zsűri könyvjutalomban  részesítette.  
A zsűri tagjai: Horváth Erzsébet, a költő felesége, Dr. Bencze Katalin és Dányi 

József, akik az Utassy József Versmondó Kör tagjai. 
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