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Sikerült előbbre lépni a könyvtárközi kölcsönzések számának növelése terén is. 
Látogatásaink során minden alkalommal felhívjuk a figyelmet erre a lehetőségre. Ennek 
köszönhetően egy-két településen a kérések száma jelentősen megemelkedett, ezeket a 
műveket elsősorban a városi könyvtár állományából biztosítottuk.   

Több települési könyvtárosunk nagy figyelmet fordít az olvasói igények ezúton 
való kielégítésére. Példakép említhetjük Lendvadedes, Tornyiszentmiklós és Zalabaksa 
községeket. 

A könyvtárak iránti érdeklődés felkeltésében nagy szerepet játszó időszaki 
kiadványok 2010. évi megrendelésénél az előző évekhez hasonlóan figyelembe vettük a 
látogatók igényeit. 

A folyóiratok előfizetési összege megközelíti a 2 millió forintot.  
49 szolgáltató helyre 61 féle heti és havilap fog járni 229 példányban. 
A tárgyi feltételek változásának köszönhetően, az új berendezések miatt több 

könyvtárban is végeztünk állományrendezést /Alsószenterzsébeten, Bödeházán, 
Pördeföldén, Tornyiszentmiklóson és Zebeckén /.  

Négy könyvtárban - Pákán, Rédicsen, Tornyiszentmiklóson, Zebeckén - 
selejteztünk és elvégeztük az állománykivonással járó adminisztrációs munkálatokat. 

Október hónapban 3 községben volt változás a könyvtárak vezetésében, 2009-
ben összesen 9 helyen. 

Lendvajakabfán ez évben már másodszor, Babolcsai Pálné lett az új könyvtáros,  
Magyarföldön Tóth Róbertné, Lendvadedesen Bodó Csabáné. 
A gyakori személycserék nehezítik  az eredményesebb könyvtári munka 

végzését. 
A térségünk két kiemelkedőbb rendezvénye:  
2009. július 18-án Gáborjánházán „ Anyanyelv és költészet a határ mentén”  
Dr. Zágorec-Csuka Judit könyvbemutatója. A találkozót zalai és muravidéki 

népdalokkal színesítette a Szlovéniából érkezett kapcai József Attila kultúregylet 
népdalköre. 

2009. szeptember 4-én rendezték meg Hernyéken Horváth József: 
„Gyermekévek Hernyéken 1930-46” című kötetének bemutatóját. A kötet kiadásával 
járó költségeket szponzorok támogatása révén teremtették elő, a szerző az értékesítésből 
származó bevételt a község javára ajánlotta fel. A találkozó sikerességében az író helyi 
kötődése, a falu korabeli életének könyvben való megörökítése is nagy szerepet játszott.  

A rédicsi szolgáltatóhelyünk programja az alábbiakban olvasható. 
 
      Stéber  Ferencné Csögi Ágnes 

 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA, RÉDICS 
 

A rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára az ősz folyamán több olyan 
rendezvényt szervezett, amely az olvasóvá nevelést szolgálta. Fontos feladatnak tekinti 
az olvasás megszerettetését, a szép magyar beszéd, mint érték megőrzését. 

2009. október 15-én a helyi óvoda nagycsoportosait látta vendégül. A 
harmadik alkalommal megrendezett foglalkozáson különböző meséket hallgattak meg a 
gyerekek, örömmel vették kezükbe a szebbnél szebb mesekönyveket, szívesen 
beszélgettek az általuk jól ismert mesehősökről. A foglalkozáson Raj Bianka és Dezső 
Katica működött közre. Az óvodások egyúttal megismerkedtek a könyvtárral, s mód 
nyílt az olvasás népszerűsítésére is.  
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Benedek Elek születésének 150. és halálának 80. évfordulójának alkalmából 
mesemondó versenyt rendeztünk. A feladat: szabadon választott mese elmondása 3-4 
percben. A zsűri tagjai Szekeres Frigyesné, óvónő, versmondó,. Soós József költő, 
népművelő, Stokker Pálné igazgató voltak.  

 
Helyezések: 
1-2. osztályos korcsoportban: 
I. Bene Adél 
II. Halász Ramóna 
III: Mihályka Lili 
 
3-4. osztályos korcsoportban: 
I. Kovács Liliána 
II. Raj Bianka 
III. Farkas Nikoletta 
 

          
 
Olvasási-szépkiejtési versenyre került sor 2009. december 1-én Kazinczy 

Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából. A feladat két részből állt: egy 
szabadon választott műből 18-20 sor felolvasása, valamint a helyszínen a zsűri által 
választott műből 18-20 sor felolvasása. A zsűri tagjai Utassy Józsefné Horváth Erzsébet 
(Rédicsről elszármazott majd visszatérő) nyugalmazott irodalomtanár, Soós József 
költő, népművelő, és Stokker Pálné igazgató voltak. 

 
Helyezések: 
5-6. osztályos korcsoportban: 
I. Pető Emese 
II. Varga Viktória 
III. Kovács László 
 
7-8. osztályos korcsoportban: 
I. Dezső Katica 
II. Torda Ádám 
III. Illés Bianka 
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A versenyben résztvevő tanulók oklevelet, emléklapot illetve könyvjutalmat 
kaptak. A könyveket a Móra Ferenc Általános Iskola és a „Rédicsi Iskolakörzet 
Gyermekeiért” Alapítvány közösen vásárolta.  

A zsűri nagyra értékelte a tanulók teljesítményét, megdicsérte őket alapos 
felkészültségükért, elismeréssel szólt élvezetes előadásmódjukról. Külön kiemelte, hogy 
helyesen választottak egyéniségükhöz illő műveket. 

További munkájukhoz értékes tanácsokat fogalmazott meg, dicsérő szavakkal 
bíztatta őket, hogy őrizzék meg tehetségüket és ápolják szép magyar nyelvünket.  

 
          Erdei Lajosné 

 
 

 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
 
Rendezvények 2009. II. félévben 

 

 

Október 2. Népmese Napja – „Nagyapó mesefája” – mesedélelőtt – 
nyugdíjasok közreműködésével - nagycsoportos óvodásoknak  

Október 5. Népmese Napja – „Nagyapó mesefája” – mesedélelőtt 
nyugdíjasok közreműködésével - általános iskola 3. 
osztályosainak  

Október 5. „A természet kincsestára” – vendégünk: Varga Enikő, a Naturland 
Kft. Munkatársa. 

Október 5-22. Tárlatvezető nagyi I. „Én azt mondom: csiga, malom, csutkababa, 
te azt mondod: frizbi, Tetris, Barbie…” Gyermekjátékok régen és 
ma – kiállítás 

 Tárlatvezető nagyi II. „Én azt mondom:azsúr, csuhé, 
keresztszemes, te azt mondod: scubidou, origami, decoupage…” 
Ügyes kezek – színes ötletek régen és ma – kiállítás 

Október 11.  Könyves Vasárnap. „Fogadd hűn e csekélységet, mint szívből 
eredt emléket.” Mézédes emlékeim – Így készül a mézeskalács. 

 Mesejáték, kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak –Bánfalvi 
Andrea vezetésével.  

 "Nagyanyáink sütötték" -  recept csere-bere 

 „Az én könyves vasárnapi emlékem” – ajándék minden 
látogatónak  
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