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Internet használati képzést két településen tartottunk az első félévben, 
Milejszegen és Zalaszentmihályon, ahol első sorban időskorúak tanulták meg a 
világhálón való eligazodás alapjait. A tanfolyamokat Szekeresné Farkas Matild és 
Sebestyénné Horváth Margit tartották. 

Pál Éva  

 
 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
Január 24. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása 
Téma: Az influenzáról feketén-fehéren. Előadók: dr. Aikelin Zsófia, dr. Bőcskei Ágota, 
Jakóczi Iván 
 
Január 29. 
 
Magyar Kultúra Napja. „Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenki-
nek…” A költő, Karinthy Frigyes. Előadó: Kardos Gy. József  tanár 
 
Február 22. 
Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor klubjának szervezésében 
„Balatonszentgyörgy a II. világháborúban” címmel tartott előadást László István 
 
Február 27. 
Palkovics György felolvasó esttel egybekötött könyvbemutatója. Közreműködött: 
Kalapos István 
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Február 28. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Élet-ÚTravaló: Tapasztaljuk 
együtt a világot fogantatástól három éves korig!” címmel. 
Előadók a témában: 
- Meiszner Katalin a várandóságra való testi-lelki felkészülésről 
- Péter Beáta a mozgásfejlődés első három évének buktatóiról és befolyásolóiról 
- Aszódi Andrea gyakorlati tapasztalatairól 
 
Március 19. 
Varga Terézia – Milusné Pap Viola: Gerincvédelem a mindennapokban című kötet 
bemutatója. Köszöntőt mondott: Dr. Bergmann Annamária reumatológus főorvos 
 

 
 
Március 25. 
Ézsiás Erzsébet: Tudás, türelem, tisztesség: Náray-Szabó Gábor életpályája című 
kötetének bemutatója. Vendégeink: Dr Náray-Szabó Gábor professzor, a MTA 
Könyvtárának főigazgatója, Dr Ézsiás Erzsébet író, Madarassy István ötvös-
szobrászművész, Zenei élményt adott: Bodnár Sándor  
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Március 28. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Élet-ÚTravaló: Mozgással a 
megismerésért, avagy miért nehéz (csak ülve) tanulni” címmel 
Előadók: 
- Péter Beáta: a gyermek test(mozgás) jelzései szülőknek, pedagógusoknak 3-12 éves 

korig – lúdtalp, x-láb, o-láb, gerincferdülés, állkapocs izületi és fognövekedési 
problémák 

- Papp Levente: Hogyan tanulunk meg fizikai testünk segítségével a térben és időben 
élni? Mit jelent ebben a folyamatban az iskolaérettség? Az iskolás gyermek 
visszajelzései, és az azokra adható válaszok 

 
Április 5. 
Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor klubjának szervezésében 
„Milyen volt szőkesége…” címmel Juhász Gyula szerelmes verseiről a költészet napja 
alkalmából tartott előadást Kardos Gy. József ny. tanár 
 
Április 8. 
József Attila területi szavalóverseny 
 
Április 24. 
Hertelendy László: Hétköznapi fényképeim című fotókiállítása 
Köszöntőt mondott: Tál Zoltán plébános. Zenei közreműködők: Kalmár Barbara, 
Kondorosy Blanka, Szelestei Hanna – fuvola. Felkészítő: Alföldiné Szelestei Ágnes. 
Zongorán kísért: Tóth László 
 
Április 25. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Élet-Útravaló: Egyenesnek 
lenni…” 
Előadók: 
- Péter Beáta gyógytornász: A testtartás és a lélek kapcsolata 
- Karai Andrea optometrista: A mozgás hatása a látásra 
- Máté Zoltán alternatív mozgásterapeuta: A tinédzser- és fiatal felnőtt korúak 

egészséges fejlődésének segítése alternatív mozgásokkal. 
 
Május 15. 
Bajzikné Panni: Gyöngyeimből koszorút kötöttem c. verses délutánja 
Közreműködött: Benke Éva, Kalapos István, Kárpáti Ildikó, Király Erika, Kovácsné 
Bajzik Judit, Dr. Polgárné Pósch Judit, Villányi Eszter és a Népek Tánca Tánccsoport. 
 
Május 23. 
Pálffy Gézáné Szabó Éva festménykiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitotta: Hangodi László történész. 
Zenei közreműködő: Burián Zsófia – zongora, Bodnár Sándor – oboa. 
 
Május 30. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület előadása „Élet-Útravaló: „Embernek 
maradni…” 
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Előadók: Jakóczi Iván: Embernek lenni és keménynek – a kalcium és a D vitamin 
szerepe a csontképződésben, Mörk László természetgyógyász: Gerincbetegségeink 
megelőzése és kezelése. 
 
Ünnepi Könyvhét 
 
Június 5. 
A Sétálóutcán vendégünk volt Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író 
 
Június 5-6. 
Könyvárusítás a Sétálóutcán 
         Pappné Beke Judit 

 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
 
„Találkozások” című kiállítás megnyitója 
 
Megszépült könyvtárunkba vártuk kedves látogatóinkat 2013. január 10-én este. Az idei 
év első rendezvénye a "Találkozások" című kiállítás megnyitója volt. 
Krisztánovics György szavalatát hallhatták elsőként a megjelentek, majd a letenyei 
Mákvirág Citerazenekar tagjai szólaltattak meg gyönyörű dallamokat hangszereiken. 
Kovács Zoltán tanár, fotós nyitotta meg a kiállítást, művészetről, kézművességről, 
tárgyi környezetünk megőrzéséről elhangzott gondolatai után a kiállított alkotások 
várták kedves vendégeinket. Rikli Sándor kiscsehi gyűjtő galériájából a "Nemzeti 
örökségünk, a Feszty körkép" és a "Magyar mesterművek fotósorozat" képeit, Zsupán 
József festőművész alkotásait és Hermanné Szabó Anikó gobelinjeit csodálhatták meg a 
jelenlévők. Az est pogácsa és frissítő melletti beszélgetéssel ért véget. 
 
„A végtelen dallam”- Balás Endre előadása 
 
A német zeneszerző születésének 200. és halálának 130. évfordulója alkalmából az idei 
évet a zenei és kulturális életben Wagner-évvé nyilvánították. Hazánkban és külföldön 
is színes programokkal várják a zenebarátokat. Ehhez csatlakozott könyvtárunk a KÉSZ 
lenti csoportjával közösen megrendezett esten. 
Balás Endre nyugalmazott pedagógus "A végtelen dallam - 200 éve született Richard 
Wagner" című előadásában végigkövethettük a zeneszerző életútját, zenei pályafutását. 
Megismerhettük családját, kapcsolatait, a kor zenei életének szereplőihez való 
viszonyát. Az előadó segítségével végigkísérhettük több operájának történetét, közben 
részleteket hallhattunk például a "A bolygó hollandi" vagy a "Lohengrin" című 
művekből. Hallhattunk a zeneszerző magyarokhoz való kapcsolatáról, saját színházáról 
és megtudhattuk, hogy mit is jelent a "végtelen dallam" kifejezés. Balás Endre kitért 
arra is, hogy Richard Wagner személye erősen megosztja a zenével, zenetörténettel 
foglalkozókat és a téma iránt érdeklődőket. Ennek oka pedig az 1850-ben megjelent 
tanulmánya a zsidóságról a zenében.  
Az esten elhangzottak mellett egy ajándékot is kapott könyvtárunk. Kedves vendégünk 
könyvben és CD-re írva adta át a könyvtár igazgatójának a 2006. és 2011. között 
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