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Szentpéterföldére Galambos Ferenc bűvész látogatott és varázsolta el a közönséget vidám 
zenés műsorával. 

Mozdulj ki! 

Barlahidán közösségépítő túranapot szerveztek, Kerkateskándon pedig a budafai Arborétumba 
gyalogolhattak el az arra vállalkozók. 

Lapath Gabriella 

 
 

LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2016. 2. félévben 
 
NYÁRI EZ+AZ 
 
Kézműves foglalkozások 
„Nyár van, nyár…” címmel játékos könyvtári délelőtt a Hóvirág Óvoda óvodásai számára 
minden héten „Színes ötletek” –kézműves foglalkozás gyerekeknek heti 1 alkalommal 

 
A környéken táborózók számára kézműves- könyvtárismereti foglalkozások 
• Hittan tábor  
• Játszótárs tábor  
• Murakeresztúri táborozók  
• Sokszínvilág Családi Napközi gyermekei  
• Csörnyeföldi Kézműves Tábor  
• Erzsébet tábor  

 
Augusztusi kiállítások 
 
• „Úton” – Ádám Krisztián, letenyei 

származású Ferenczy-díjas ötvösművész 
kiállítása - az ékszereket Lipóczki Ákos DLA, 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
tanszékvezetője ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. 
Ádám Krisztián designer, a Kozma Lajos 
Iparművészeti Ösztöndíj jóvoltából kezdett el 
foglalkozni olyan speciális modern fémipari 
technológiákkal, melyeket a tradicionális ékszerkészítésnél nem használnak. Ilyen a 
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huzalszikra, mellyel még a kemény titán vágása sem jelent akadályt. A vastag fémtömbbe 
való vékony vonalú vágás mérnöki precizitása, tisztasága lenyűgöző, inspiráló a kreatív 
alkotó számára. Ádám Krisztián XVI. századi nyakfodrokra, gallérokra emlékeztető titán 
karkötői a sok-sok vágás által rendkívül légiesek és rugalmasak. Az első ránézésre 
keménynek és nehéznek tűnő karkötőket felvéve fantasztikus élményben van részünk.  

 
• Letenyei Festők Köre és MURA ART kiállítás 
 
SZEPTEMBER 
 
• „Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1945-1956” - kiállítás a Szovjetunióba hurcolt 

magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. Az 1945 és 1956 
között a Szovjetunióba elhurcolt mintegy 800 ezer magyarnak állít emléket a Veritas 
Történetkutató Intézet által összeállított vándorkiállítás.  

 
• Szüreti eszközök- Varga Ernő makettkiállítása 
• Elsősorban akaratra és kitartásra van szükség ahhoz, hogy az ember maketteket készítsen 

- véli a Zalaháshágyon élő Varga Ernő. A fafaragással négy évtizede foglalkozó férfi 
szerint, ha valaki kellőképpen elszánt, annak a munkáját előbb-utóbb siker koronázza. 
Varga Ernőnek asztalos végzettsége nincs, és korábban sosem foglalkozott fával. Aztán 
valahogy mégis a hobbija lett... Az általa készített présmakettek mindegyikének van, 
vagy volt eredetije. Televíziós műsorokban látott, szőlészeti magazinban megjelenő 
képek alapján készíti a maketteket, de ő is járja a szőlőhegyeket és keresi a még meglévő 
főfás préseket. Varga Ernőnek nem ez volt az első bemutatkozása Letenyén a 
könyvtárban, hiszen van egy másik jelentős gyűjteménye is. A présmakettek mellett 
aprócska hintókat is készít, ez utóbbiakat szintén konkrét, létező minták, elsősorban a 
keszthelyi kastélymúzeum gyűjteménye alapján. A hintómaketteket felvonultató 
gyűjteménnyel 2015 augusztusában találkozhattak a letenyei érdeklődők. 

 
OKTÓBER 

 
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK + NÉPMESE HETE 
 
• Gyógynövények használata – vendégünk: Fatér Balázs gyógynövényszakértő.  A 

gyakorlati ismeretekkel és kóstolóval színesített előadásán a gyógynövények praktikus és 
hatékony felhasználásával ismerkedhettek az érdeklődők. 
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• „Fújnak, fújnak őszi szelek…” – óvodások kézműves foglalkozása 
 
• „Népmese hete” –általános iskolás csoportok kézműves foglakozáson 
 
• „Határszél” – Göncz László szlovéniai magyar író kötetbemutatója 

Göncz László történésszel és politikussal, a szlovén parlamentben a magyar nemzetközösség 
képviselőjével Rózsás Imre tanár beszélgetett a Határ-szél című, személyes hangvételű 
írásokat tartalmazó kötetről. Az elbeszéléseket, novellákat, monodrámát és kisregényt 
tartalmazó műben a szerző saját gyermekkora elevenedik meg, persze fiktív képekkel. 
„Kivéve az érzést, az nem kitaláció. Az, amikor gyerekként egész egyszerűen irritálta, nem 
értette, miért nem mehet két méterrel arrébb a határkőtől, arra, ahol értik a szavát. És miért 
tehet meg akár kétszáz kilométert a másik irányba, ahol viszont szó szerint más nyelvet 
beszélnek az emberek”  

• „Könyves Vasárnap” 
 
„Érzések és gondolatok” -  Héra Tokorcsy Ilona festménykiállítása, a Magyar Festészet Napja 
alkalmából. A tárlatot Járási Ildikó iparművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
 
NOVEMER 
• Magyar Tudomány Ünnepe 
• Szent Márton ajándékai” – vendégünk: Aigner Géza letenyei származású répcelaki 

plébános 
• „Novemberben, Márton-napján” - az általános iskola 2. osztályosai Márton-napi 

kézműves foglalkozása a városi könyvtárban 
• „Szeletek a fotográfiából” – Zágon László fotóművész kiállítása 
• A nemzetközi és hazai pályázatokon közel 250 díjjal elismert nagykanizsai fotóművész 

tárlatát Dömők József, az FMHK igazgatója és Gyertyánági István a Kanizsai Fotóklub 
tagja nyitotta meg 

• „Delfti fajanszok” – kiállítás Sziva István magángyűjteményéből 
• „Adventi készülődés” – kézműves foglakozás és 
 
DECEMBER 
 
• „Téli ünnepkör” - gyerekfoglalkozás 
• „Régi karácsonyi képeslapok” – Ráczné Lánczok Zsuzsanna magángyűjteménye 
• „Csillagfényben aranyág…” ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak 
• „Karácsonyfa, karácsony! 
 Aranydió zöld ágon…” ünnepváró kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak 
 

 
Molnárné Pfeiffer Edit 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 

ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK Kereki Judit: Zala Megye Könyvtárügyéért díjat 
kapott Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató 
 

3  

 
MŰHELY 

 
Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtáros 
Alapismeretek továbbképzési gyakorlatok, 
tapasztalatok Zala megyében 
 
Cserhalmi Henriette: Születésnap 60 éves a megyei 
könyvtár könyvkötészete 

 
5 
 
 
13 
 
 

 

 Scheiber Veronika: Könyvtármozi Zala megyében 14  

 Czirákyné Tóth Edit: TextLib Tanfolyam települési 
könyvtárosok számára 
Gyapay Vera: Utazzunk a rózsaszín vattacukor 
bolygóra Majoros Nórával! 

16 

 
17 

 

 Gyapay Vera: Nógrádi Gergely és az 
elmaradhatatlan apai örökség  

19  

 Gyapay Vera: A(z) (B)irodalom legyen veled”! 
Avagy szépirodalom y,z nyelven  

21  

 Gyapay Vera: ,,Minden találkozáskor bemutatkozik 
az ember”- Biheka a könyvtárban  

23  

 Horváthné Jóna Mária: Országos könyvtári napok 
2016-ban a József Attila Városi Tagkönyvtár 
gyermekrészlegében  

25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Renáta, Gyapay Vera, Horváthné Jóna Mária: 
Olvasás és könyvtár népszerűsítés a 
családfesztiválon 

Horváthné Jóna Mária: Zalai gyermekkönyvhét a 
József Attila Városi Tagkönyvtár 
gyermekrészlegében 

Horváthné Jóna Mária: Könyvtár-Net tábor 2016-
ban 

Horváthné Jóna Mária, Jagasicsné Bogatin Mária, 
Szakál Eszter: Népmese napja a József Attila 
Városi Tagkönyvtárban 2016.szeptember 30. 

Sebestyénné Horváth Margit: Helyismereti 
tevékeny a kistelepülési könyvtárakban. Szakmai 
nap a megyei könyvtárban. 
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TUDÓSÍTÁSOK 

Sebestyénné Horváth Margit, Dóráné Mészáros 
Anikó: „Mindenki másképp csinálja”- Megyék 
közötti KSZR műhelytalálkozók a Deák Ferenc 
Megyei és Városi könyvtárban 

Dr. Gyenes Imre: Kerekasztal beszélgetés ’56 
Zalaegerszegi eseményeiről 

33 

 

35 

 Scheiber Veronika: Helyi értékek 
gyermekperspektívából 

36  

 Senkóné Horváth Ilona: Könyvtáravatás 
Nagykapornakon 

37  

 Sámson Bernadett: Könyvbarát kör az Apáczai 
Csere János Tagkönyvtárban  

39  

 Jakabfiné Bársony Judit: Rendhagyó történelem óra  40  

 Jakabfiné Bársony Judit: Nagy könyvtári beavatás 
Gelsén. Országos Könyvtári napok – 2016. október 
3-9. 

41  
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