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kérdései is. A közös játék után szerepjátékra is sor került, ahol a bátor jelentkezők 
bábokkal játszhattak el egy-egy részletet Hupota kalandjai közül. A társasjáték 
élményén kívül sok-sok matricával gazdagodva térhettek haza a csapatok. 

Gaál Zsuzsa: „Vacka mesék – barangolások Hókupackavackán” 
December 8-án Gaál Zsuzsa meseíró tartott interaktív könyvbemutatót a helyi általános 
iskolák 2-4. osztályos diákjainak. A gyerekek nagy örömmel fogadták az írónőt, aki 
Vacka-kóstoló című könyvével lepte meg a kicsiket. Az előadás során kiderült, hol is 
van Hókupackavacka, a Rénkedves Vendéglő, a gyerekek megismerkedhettek e 
képzeletbeli település lakóival. Több jelenetet is eljátszhattak a meséből egy-egy 
szerepjáték keretében, ahol többek között megeleveníthették Kispupák Zsömlét, Paróka 
őrnagyot, Zűrös Pertlit, Sztrapacskamacska Hercegnőt, Kismedve Borcsát. 
A nap végén többen is kíváncsiak voltak az írónő könyvére, és azt is elmondták, hogy 
visszavárják Zsuzsa nénit. 

Karácsonyi Játszóház  
Hagyományunkhoz híven idén is Karácsonyi Játszóházba vártunk minden érdeklődő 
családot. A december 17-én megrendezett kézművesházunkba karácsonyi muzsika 
csalogatta be vendégeinket, kiknek érkezésükkor egy-egy szem szaloncukorral is 
kedveskedtünk. Három kézművesasztalhoz vártuk a kíváncsi, alkotni vágyó látogatókat, 
akik kedvük szerint karácsonyi lámpást, karácsonyi pop-up képeslapot és 
karácsonyfadíszt vagy dekorációt is készíthettek. A legkisebbeket karácsonyi színezők 
is várták, a nagyobbacskák pedig ugyancsak karácsonyi témájú fejtörőket oldhattak meg 
egy-egy kézműves technika kipróbálása között. Az ügyes kezű gyerekek és felnőttek 
igazán szép darabokat varázsoltak az előkészített eszközökből, s ezeket örömmel vitték 
magukkal haza, hogy otthonuk további karácsonyi díszei legyenek.    

 
Burindáné Tyukodi Enikő – Czigány Judit 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2011. év második felében a szolgáltatóhelyek működési feltételeinek további 
javítása érdekében fejlesztésekre került sor. 

Hernyéken többek között a könyvtárat is magába foglaló többfunkciós 
önkormányzati épület külső vakolatának felújítását, színezését és a nyílászárók festését 
végezték el. A munkálatok anyagi fedezetét önerőből biztosították. 

Augusztusban kezdték el Nován a község utóbbi tíz évének legnagyobb 
beruházását. Pályázati támogatással a művelődési ház 50 millió forintos bővítése és 
felújítása kezdődött el. A kialakításra kerülő közösségi szolgáltató térben könyvtári 
szolgáltatás bevezetését is tervezik. 

Kerkateskánd Önkormányzata az ÚMVP III. tengelyében kiírt Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér kialakítására pályázott. A pályázat kedvező elbírálással nyert, így 
2010. októberében elkezdődött a Közösségi Ház felújítása, amelyben helyett kapott a 
mozgókönyvtári szolgáltatás is. A pályázatnak köszönhetően 6 új számítógéppel tudnak 
internetes hozzáférést biztosítani a látogatóknak. 

Kerkateskándon és más településeken is változatos programokat kínáltak a 
könyvtárosok a lakosságnak. 
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Zalabaksán 2011. január 28-án Deák Ferenc halálának 135. évfordulóján 

emlékestet tartottunk. Az est vendége dr. Szinku Mihály volt, aki elmondta, hogy mi 
mindennel foglalkozik: amellett, hogy állatorvos, szabadidejének nagy részét 
helytörténeti kutatásokkal tölti. Előadásban ismertette a Deák család származását, Deák 
Ferenc életútját és szerepét a magyar történelemben. Ízelítőt kaptunk a híres, jóízű 
történeteiből is.  

2011. december 19-én Soós József költő volt könyvtárunk vendége író-olvasó 
találkozó alkalmából, amit közösen rendeztünk a helyi Hagyományőrző, Kertbarát és 
Kulturális Egyesülettel. A költő bemutatkozása után a legújabb kötetének (A holt kutak 
mélyéről) verseit osztotta meg az irodalmat szerető közönséggel. Krisztánovics György 
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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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