HÍREK
társasjátékban és a találós kérdéses feladványokat is ügyesen oldották meg. Az
érdeklődők jól érezték magukat.
A programok mellett naponta a falu lakossága, elsősorban a gyerekek használják az
internetet. A könyv, a folyóirat, a DVD kölcsönzést is igénybe veszik a lakosok és
sokan helyben olvasnak folyóiratot vagy könyvet.
Lovászi
Nagy sikerű író- olvasó találkozó keretében látta vendégül Göncz László írót a lovászi
könyvtár. A szép számban megjelent lelkes olvasók avatott tolmácsolásban röpke
ízelítőt kaptak, a szerző Kálvária című történelmi regényének hangulatából. Az estét és
a művészi élményt frissen sütött pogácsa és forralt bor "izésítette."

Kerkateskánd
2012. szeptember 12-én a Kerkateskándi IKSZT épületében nyílt az a kiállítás, amit a
helybéli Molnárné Varga Brigitta gobelinjeiből állítottak össze.
Molnárné Varga Brigitta 17 éve foglalkozik gobelinek készítésével. Most első
alkalommal vállalkozott arra, hogy önálló tárlattal álljon a közönség elé. Közel negyven
kézimunka volt látható, köztük az a kép is, amivel 2006-ban sikeresen szerepelt egy
versenyen. A megmérettetésre egy lovat ábrázoló képet küldött, amivel az állat
kategóriában első díjat nyert. Szamosközi Antal tájképfestő munkáiból lehetett
választani, és azt elkészíteni gobelinből.
Képei között sok a csendélet és a tájkép, de festmények reprodukciói is megtalálhatók.
Az alkotó szabadidejében készíti a képeit. Vannak olyan munkái, amelyeken másfél
éven át dolgozott.
Lapath Gabriella

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE
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Júl. 3-31.

„Ismerkedés kötelező olvasmányokkal” irodalmi foglalkozás minden
kedden

Júl. 5-aug. 30. Csütörtök délutánonként „Színes ötletek” – kézműves foglalkozás
kicsiknek-nagyoknak
Júl.14.

Könyvbarátok kirándulása- Salzburg, Hallstatt

Júl. 16-aug.12.„XXX. Nyári olimpiai játékok – London 2012. – olimpiatörténeti kiállítás
Jug.15-től

Mura Menti Napok
-„Művészetek Megyéje”– IV. Zala Pannon Nemzetközi Művésztelepek
kiállítása
-„Muramente Természeti értékei” – Lelkes András természetvédelmi őr
kiállítása
-„Fában megfogalmazott gondolatok” – faszobrász kiállítás

Szept. 10-től - „C-vitamin, a csodavitamin” – 75 éve kapott munkásságáért
Szentgyörgyi Albert orvosi és élettani Nobel-díjat – kiállítás
Szept. 20.

- ”Kossuth Lajos azt üzente” - 210 éve született Kossuth Lajos. Pfeiffer
Istvánné előadása a nyugdíjasklubban. TIT Városi Szervezetével közös
rendezvény

Okt. 1- 7.

„Országos Könyvtári Napok”
-„Idősek a művészetekben” - kiállítás
-„Tűvarázs” – a varrott képek világa Illés János gobelin kiállítása
„Nagyapó mesefája”mesedélelőtt a város óvodásainak
„Légy jó mindhalálig”- emlékezés Móricz Zsigmondra, halálának 70.
évfordulóján. Rendhagyó irodalomóra általános iskolásoknak – TIT
előadás. Vendégünk: Berkes Gábor gimnáziumi tanár

Okt. 2.
Okt. 3.

Okt. 5.

„A villogó fények kolostora”- vendégünk Lőrincz L. László, író,
műfordító, orientalista

Lőrincz L. László (Leslie Lawrence) író, műfordító, orientalista, történelemmongol szakos tanár, a nyelvtudományok kandidátusa nem először járt Letenyén.
Magyarország egyik legnépszerűbb írójával 1992-ben már találkozhattak olvasóink
Művei azóta is vezetik az olvasói toplistákat, a könyvtárunkban megtalálható
példányokat pedig rongyossá olvassák a rajongók.
A találkozón - amely valójában egy élménybeszámoló volt Lőrincz. L. László kalandos
életéről - az író elmesélte, hogy soha nem ír olyan helyszíneken játszódó regényt, ahol
még nem járt. Megtudtuk azt is, hogy a regények vallási, néprajzi, történelmi eseményei
valós tények, „csupán” a kalandok az írói képzelet szüleményei.
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Okt. 7.

Könyves Vasárnap
- „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” –
kertem legszebb gyümölcsei, termény- és könyvkiállítás
- „Ökokreatívság” – mindabból, amit egyszer már kidobtunk – kézműves
foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Okt. 15.

- Göncz József: „Az öngyógyítás forradalma” - könyvbemutató

Nov. 5-től

„A Magyar Tudomány Hete”
- „Ősi ösvényeken Ázsiában”- Stein Aurél születésének 50. évfordulója
(kiállítás)

Nov. 8.

- Tip – tit ismeretterjesztő és információs pont létrehozása a Városi
Könyvtárban

2003-ban az országgyűlés november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben
Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának
céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
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A letenyei városi könyvtárban november első hetében - a TIT Városi Szervezetével
közös szervezésben - került sor a Magyar Tudomány Hete rendezvény sorozatra.
Stein Aurél Belső-Ázsia világhírű kutatójának, régésznek, nyelvésznek, az MTA
kültagjának kalandos életútját bemutató kiállítással párhuzamosan Dr. Ferenczy Sándor, a
TIT letenyei városi szervezetének elnöke „Ősi ösvényeken Ázsiában”címmel tartott
vetítéssel színesített ismeretterjesztő előadást.
Az előadás előtt a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület és
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás keretében
a több évtizedes, magas szintű munka elismeréseként TIT Ismeretterjesztő és
Információs Pontot (TIP) hozott létre a Városi Könyvtárban. Az emléklapot és plakettet
Bánfalvi Péter az egyesület elnöke adta át Dömők József intézményvezetőnek.
Rózsás Csaba a TIT ügyvezetője elmondta, hogy a letenyei TIP pont a Zala megyében
létrehozandó hálózat egyik első állomása. A hálózat létrehozásának célja a TIT több
évtizedes tevékenységének népszerűsítése, az ismeretterjesztő programok szervezése, a
felnőttképzési tevékenység és az élethosszig tartó tanulás támogatása.
Nov.8-tól

”Kis könyvtáros szakkör” címmel 30 órás játékos könyvtárhasználati
foglalkozás általános iskolásoknak
(TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0166 pályázat keretében)

Nov. 23.

„Élet morzsák”
Szunyogh Jenő, nyugdíjas pedagógus könyvének bemutatója

Dec. 5- 22.

„Karácsonyi hangulatban” – kézműves termékek kiállítása

Dec. 5.

„Könyves Mikulás”

A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola első osztályos tanulói látogattak el a
könyvtárba Farkas Tibor nagykanizsai énekmondó (a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatója) Télapóváró zenés műsorára. Az apróságok közös zenéléssel, énekléssel
várták a Télapót, akinek zsákjában igazán különleges ajándék lapult. A letenyei
Bokrosné Kamarás Klára: Cinka Cica és Kandúr Karcsi kalandjai című – a szerző
rajzaival illusztrált - verses-mesés kötetével ajándékozta meg az apróságokat.
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Dec. 7.

„Pannónia bölcsőjében – önmagunkkal körülvéve”
Soós József költő és Bence Lajos muravidéki költő, irodalmár, szerkesztő
irodalmi estje

Dec. 27.

A Letenyei Versmondó Kör óév-búcsúztató vidám irodalmi estje
Molnárné Pfeiffer Edit

„SALLA” MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ
Az őszi könyvtári napok zalalövői programjai

Az Országos Könyvtári Napok programsorozatát Zalalövőn Kardos Ferenc és
Fenyvesi Attila „Almafa, körtefa” című műsora nyitotta október 2-án. A nagykanizsai
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