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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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Nyári táborok 
Július első két hetében az általános iskola felső tagozatosait Drámatábor, az alsó 
tagozatos gyerekeket Játszótárs tábor várta a művelődési házban. Alapvető célkitűzés 
volt, hogy a gyerekek megismerjék, felfedezzék a körülöttük lévő világot, benne és rajta 
keresztül saját magukat és értékeiket. 
Mindkét tábor sok-sok lehetőséget adott a játékra, beszélgetésre, nevetésre és alkotásra 
is. A résztvevő gyerekek a dráma- és szerepjátékok adta lehetőségek kihasználásával 
tehettek szert önmaguk és társaik megismerésére, kreativitásuk, problémamegoldó 
képességük, kifejezőkészségük fejlesztésére. A táborvezető Varga Ferencné munkáját 
meghívott vendégek is segítették. Ecsedi Erzsébet, a Hevesi Sándor Színház 
színművésze a színészmesterség titkaiba avatta be a gyerekeket, Molnár Ferencné 
nyugdíjas pedagógus népi gyermekjátékokat tanított nekik. 
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 pályázat tette lehetővé, hogy a Drámatábor lakóinak Nagy 
M. Katalin „Fogadd el! Fogadj el!”címmel tarthatott interaktív tolerancia órát. A 
gyerekek az írónő „Meseország álommeséi” c. könyvével ismerkedtek meg. A történet - 
melynek főszereplője egy vak kislány – adta a keretét annak a beszélgetésnek, ahol a 
tizenévesek őszintén vallhattak a másságról, a fogyatékosságról alkotott nézeteikről. 
Szintén a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 pályázat keretében, Sántáné Vukman Kornélia 
gyógypedagógiai tanár az alsó tagozatos „Játszótárs” táborának volt vendége. A 
gyerekek „Ki-kicsoda” címmel játékos formában ön - és társismereti foglalkozáson 
beszélgettek a társak és önmaguk elfogadásáról, konfliktuskezelésről. 
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„Könyv – könyvtár - önismeret” 
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 - Olvasáskultúra fejlesztését, könyvtári szoláltatásokat 
népszerűsítő „Könyv – könyvtár - önismeret” előadássorozat keretében a nyár folyamán 
vendégünk volt Joós Tamás énekmondó, valamint a Kis-Hétrét együttes. 
Joós Tamás irodalmi műsorában többek között Ágai Ágnes, A.A. Milne, Bella István, 
Gaál Zsuzsa, Gazdag Erzsi, József Attila, Kányádi Sándor és Szilágyi Domokos 
verseivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A Kis-Hétrét együttes „Tudod-e” címmel magyar költők megzenésített verseiből álló 
összeállítással érkezett hozzánk. A gyerekek közös vers - és daltanulással aktív 
résztvevői voltak a programnak. 
 
Liszt Ferenc Emlékév  
A kiemelkedő zeneszerző, zongoraművész születésének 200. évfordulója alkalmából 
országszerte változatos programokkal emlékezetek a XIX századi zongoravirtuózra. 
Könyvtárunk vendége volt Kocsis Katalin, aki a Halis István Városi Könyvtárban 
hosszú éveken keresztül vezette a zenei részleget. A Czupi Kiadó és a Nagykanizsai 
Városvédő Egyesület gondozásában megjelent „Liszt Ferenc és Nagykanizsa” c. 
kiadvány szerzője „Egy celeb a XIX. századból” címmel diavetítéssel, zenehallgatással 
színesített előadásban mutatta be nem csak a zeneszerzőt, a zongoristát, hanem Liszt 
Ferencet, az embert is. 
 
Összeköt a természet – Nyugat Pannónia nemzeti parkjai és natúrparkjai 
Reprezentatív kétnyelvű kiadvány bemutatójára került sor október 18-án a Városi 
Könyvtárban. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága részéről Dr. Kopek 
Annamária, turisztikai és oktatási osztályvezető mutatta be a „burgenlandi és nyugat-
dunántúli természetvédelmi területek hálózata” című projekt eddigi eredményeit, 
valamint az „Összeköt a természet –Nyugat-Pannónia nemzeti parkjai és natúrparkjai” 
című fotóalbumát, mely a projekt által érintett nyugat-dunántúli és Burgenlandi régió 16 
különböző védett területét mutatja be színes fotók segítségével, ezen kívül térképvázlat, 
grafika és szöveges összefoglaló ismerteti az adott tájegységet német és magyar 
nyelven. 
 
Mutasd az írásod! Megmondom ki vagy! 
„TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 projekt keretében Novák Mária grafológus, írásszakértő 
„Személyiségjegyek és grafológia” címmel szép számú hallgatósággal ismertette meg 
ezt a nagyon érdekes, különleges tudományterületet.  
Választ kaphattunk néhány sokakat érintő kérdésre is: Mi is az a grafológia? Melyek a 
grafológiai elemzés módszerei? Mit rejt az aláírásunk?  
 
Utak és évek 
A letenyei Bokros Tiborné Kamarás Klára két újabb kötetét bemutató irodalmi estnek a 
Városi Könyvtár adott otthont november 4-én.  
A pécsi Héthatár Kiadó gondozásában megjelent két kötet címe: „Derült égből”, 
valamint „Utak és évek”. A rendezvényen köszöntőt mondott Halmi Béla, a város 
polgármestere. Az irodalmi esten közreműködött: Bődör Krisztina, Halmi Nándor, 
Horváth Pálma, Timár József és Molnárné Pfeiffer Edit. 
 

 

 92



HHÍÍRREEKK  

Új-Zéland – Paradicsom a Föld másik oldalán 
November 11-én a földrajz, az egzotikus tájak és utazások iránt érdeklődők számára Dr. 
Gyuricza László, a PTE TTK egyetemi docense, a Magyar Földrajzi Társaság Zalai 
Osztályának elnökének képes úti beszámolóját hallgathatták az érdeklődők. 
 
„Egy korty derű - a könyvtárban” 
Szintén a „TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 projekt keretében november 25-én V. Kulcsár 
Ildikó író, újságíró, a Nők Lapja „Ne félj, mesélj” című népszerű rovatának vezetője 
volt könyvtárunk vendége.  
Vidám irodalmi műsorának címe: „Egy korty derű”, közreműködője: Halász Erika.  Az 
írónő úgy gondolja, hogy életünkben a derű, a mosoly, a jókedv nagyon hiányzik. Nem 
azt állítja, hogy a világ mindenhol és minden pillanatban szép, hanem írásai segítséget, 
mankót nyújtanak ahhoz, hogy vegyük észre a szépet, az értékeket, a vidámságot a 
mindennapi életben. 
„Nagyon komoly hiánycikk a derű, a mosolyra való képesség, hogy észrevegyük azt is, 
ami jelentéktelenül, picikét szép. Igenis lehet örülni a mai Magyarországon is, ahol 
rengeteg a gazdasági baj, divat a panasz és a cinizmus – amit nagyon utálok. Ha 
elveszítjük azt a képességünket, hogy észrevegyük az apró szépségeket, tényleg nem 
lehet elviselni a hétköznapokat. Ha nem lenne ennyi eredendő belső igény a derűre - 
még a nehéz helyzetben is - nem hívnának ennyi helyre” (V. Kulcsár Ildikó) 
 

 
 
 
„Tájban a természet” - ELSŐ ZALAI GYÜMÖLCSÉSZKÖNYV  
December 2-án Darázsi Zsolt folytatta a könyvtárban a TÁMOP támogatásból 
megvalósuló rendezvénysorozatot. Darázsi Zsolt neve hallatán többeknek elsősorban a 
madárvédelem, a gólyamentés, a gólyagyűrűzés juthat eszébe először. A decemberi 
meghívás apropója azonban egy kicsit más volt. A Göcsej Természetvédelmi 
Alapítvány gondozásában jelent meg a rendezvény címadó könyve, az Első zalai 
gyümölcsészköny. Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, a kötet 
felelős kiadója és az egyik szerzője vetítéssel egybekötött előadáson mutatta be a 
környezethez alkalmazkodó gyümölcstermesztés, a természetbarát kert, valamint a 
természetbarát gazdálkodás előnyeit, tapasztalatait.  
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Karácsonyi foltvarrás 
A „Muramenti Foltboszorkák” –nevet választották maguknak azok az ügyes kezű 
lányok, asszonyok, akik Halász Lászlóné vezetésével – a bázakerettyei művelődési 
házban - immáron két éve együtt hódolnak közös szenvedélyüknek. a foltvarrásnak.  
December 9-én, karácsony közeledtével elsősorban az ünnepi hangulatot idéző 
munkáikkal mutatkoztak be a letenyei közönség előtt. 
A kiállításmegnyitón közreműködtek a zeneiskola növendékei, valamint Horváth 
Pálma, versmondó. A csodaszép alkotásokat Bellovics Ágota művelődésszervező 
mutatta be az érdeklődőknek. 

 
Óév-búcsuztató vidám, zenés irodalmi est 
December 28-án (szerdán)  a Városi Könyvtárban első alkalommal került 
megrendezésre a Letenyei Versmondók Köre zenés irodalmi, óévbúcsúztató estje. A 
programban közreműködtek: Bődör Krisztina, Halmi Nándor, Halász Erika, Horváth 
Pálma és a főszervező Timár József. A közel egy órás nagyon jól sikerült műsor során a 
zenei blokkokat a helyi Mákvirág Citerazenekar szolgáltatta. Az est során 
versmondóink szemezgettek költőink, íróink vidám műveiből valamint a székely népi 
költészet remekeiből. 
 

 
 
„Garázs galéria” - Az irodalmi műsor előtt Dömők József, a FMHK igazgatója Rikli 
Sándor, kiscsehi gyűjtő képeit ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
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