HÍREK

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE
Január:
• „Szabadság , szerelem” – 190 éve született Petőfi Sándor - tárlókiállítás
• Magyar Kultura Napja: Hóborné Skoda Terézia (Letenye) és Iványiné Nagy
Erzsébet (Bázakerettye) „Utak és indulások” című bemutatkozó képzőművészeti
kiállítása
• Tóth Oszkár: Letenye a XX. században – kötetbemutató
Február
• „Menni vagy meghalni…” – 70 éve hunyt el Rejtő Jenő – tárló kiállítás
• Bokros Tiborné Kamarás Klára irodalmi estje. Közreműködtek a Letenyei
Versmondó Kör tagjai
Március
• „Nőnapi köszöntő”- A Letenyei Versmondó Kör irodalmi összeállítása,
közreműködő: Mákvirág Citerazenekar
• Lelkes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc festő „Tűzzel írt képek” című
kiállításának megnyitója
• „Törékeny varázslat” – kiállítás Cservég Györgyné csipketojásaiból
• „Hóvirágfesztivál” - kézműves foglalkozás,
• Az eMagyarország Pont bemutatkozása, szellemi TOTO
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Tavaszi rajzpályázat - kiállítása
„Költészet napja 2013” - József Attila Körzeti versmondó verseny
„Neked int a hóvirág” - húsvéti ünnepváró játszóház gyerekeknek
„Kerek erdőt jártam, piros tojást láttam”- húsvéti ünnepváró játszóház
óvodásoknak

Április
•
•
•
•
•

„Lúdanyó meséi” – 385 éve született Cherles Perrault – tárlókiállítás
„Dalaim 45 éve” Dinnyés József műsora gyerekeknek
„A Szeretet és küzdelem dalai” - Dinnyés József műsora
Dallosné Gyergyák Katalin kézimunka kiállítása
„A velünk élő múlt– A XX. század levéltári forrásai”- Előadó: Káli Csaba, a
Magyar Nemzeti levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese

Május
• „Szív adja szívet…” Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás
• Minden pénteken ”Kis könyvtáros szakkör” címmel játékos könyvtárhasználati
foglalkozás általános iskolásoknak (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0166 pályázat
keretében)
Molnárné Pfeiffer Edit

MÓRA
FERENC
ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
ÓVODA,
ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ZALAKAROS
Angol kezdő nyelvtanfolyam indult a zalakarosi könyvtárban
2013. február végén megkereste könyvtárunkat a keszthelyi Helikon nyelviskola
képviselője, hogy szerveznének a könyvtárunkban nyelvi képzéseket. Sikerült is
megállapodnunk, s ők a TÁMOP 2. 1. 2./12.1 Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése pályázat kapcsán regisztráltatták a pályáztatónál
könyvtárunkat, s engedélyt kaptak egy angol nyelvi, kezdő szintű, 60 órás tanfolyam
megtartására, maximum 12 fő képzésére. A tanfolyamot iskolánk nyelvszakos tanára,
Lengyel Éva tartotta, akinek szintén lehetősége volt a pályázatba oktatóként
bekapcsolódni. A tanfolyam mind a 12 hallgatója májusban sikeres záróvizsgát tett.
Drámajáték foglalkozás a könyvtárban
Drámaóra keretében a 3. osztályosok Horváth Zita könyvtáros vezetésével szélről szóló
szövegekkel ismerkedtek meg. Légzőgyakorlatokkal és nyelvtörőkkel melegítettek be
Weöres Sándor: Kis versek a szélről című költeményével való játékhoz. Több
gyereknek sikerült megtanulni a verset a foglalkozás alatt. Kriza János: A szegény
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