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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 

 
- 

...Aztán megtanultam olvasni . És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van. 
Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok,hanem én is ,meg te is, 

örömeinkkel,gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a 
természet, a világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben. Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled 

minden titkát." (Janikovszky Éva) 
 
 
Az Országos Könyvtári Napok  keretében  a letenyei Városi Könyvtárban az elmúlt 
évek tapasztalatait figyelembe véve állítottuk össze a programokat. 
Igyekeztünk a lakosság minél szélesebb rétegét megszólítani. A rendezvénysorozattal a 
könyvtár és az olvasás fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet. Célunk az olvasás 
népszerűsítése, kiemelt figyelmet fordítva a családokra, biztosítva számukra a közös 
élményt, közös játékot. 
 
"A feliratos falvédő üzenetei" címmel Török Károly és Török Károlyné gyűjtéséből 
nyílt néprajzi kiállítás, melyet Konczér Katalin, a Zala Megyei Közművelődési 
Intézmény igazgatója nyitott meg. Beszédében a falvédők történetét, elterjedését, 
használatát ismerhették meg az érdeklődők. 
 
"Kulturális-híd"- festménykiállítás  
Illés Major Juli és barátai a Városi Könyvtár galériáján mutatkoztak be.  
A tárlatot Takács Ferdinánd festőművész ajánlotta a művészetkedvelő közönség 
számára. 
A megnyitót Letenye Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye növendékeinek 
műsora színesítette.  
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„Népmese Napja – Nagyapó mesefája” 
A Népmese napja alkalmából – többek között - a helyi Derűs Évek Nyugdíjas Klub 
tagjainak tolmácsolásában népmeséket hallgattak a gyerekek. A programot közös 
népdaltanulás zárta Molnár Ferencné nyugdíjas tanítónő vezetésével. 
 
„A hóember orra” címmel interaktív játszóházba várta az általános iskolásokat Gaál 
Zsuzsa meseíró, a Rénkedves Vendéglői történetek és a Kalamajka falva mesesorozat 
szerzője valamint a történet szereplői.  
 
„Nagyi tikos házi praktikái” címmel általános iskolásoknak hirdettünk pályázatot. A 
beérkezett rajzokból, írásokból nagy sikerű kiállítás nyílt a könyvtár előterében. 
 
Könyves Vasárnap 
 
 „Szép is hasznos is…” családi kézműves foglalkozás az ősz jegyében. 
Őszi termések felhasználásával kicsik és nagyok - gyerekek és anyukák együtt 
szorgoskodtak Mikó Lajosné és Pribilinszkyné Gyergyák Mária könyvtárosok 
vezetésével. 
 
             Molnárné Pfeiffer Edit 
 

 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
 
A zalalövői könyvtárban babaprogrammal indult a rendezvénysorozat: október 6-án 
délelőtt játszóházzal vártuk a kicsiket. A játszósarokban libikókát, csúszdát, állatfigurás 
ugrálókat és egyéb játékokat próbáltak ki a babák, majd Dervalics Katalin óvónő 
vezetésével énekes-mondókás foglalkozáson vehettek részt. Babaolvasóink érdeklődve 
forgatták a kisasztalon elhelyezett leporellókat, lapozókat. 
A kismamáknak, anyukáknak és apukáknak hasznos olvasnivalókat kínáltunk a 
könyvtár állományából többek között a terhesség, a csecsemőápolás, gyermeknevelés, 
gyermekirodalom témakörökben.  
Szilágyiné Dr. Ferencz Ibolya 
gyermekorvos az őszi és téli 
fertőző gyermekbetegségekről 
beszélgetett a szülőkkel.  

Október 7-én pénteken 
13 órától mese-délutánra 
hívtuk a helyi általános 
iskola elsős tanulóit a 
gyermekkönyvtárba, ahol 
először megismerkedtek a 
könyvtárral, a könyvtár-
használat szabályaival, majd 
a mesesarokban két, álla-
tokról szóló történetet 
hallgattak meg.  
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