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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA 
VÁROSI TAGKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI 

2017. szeptember - december 
 
Szeptember 4-én, a nyári szünet utáni első Öröm körben a legkisebbeknek Hochrein Judit 
tartott Ringató foglalkozást, a nagyobbakat Tóth Eszter, a Helen Doron Nyelviskola tanára 
várta egy játékos angolórára. A játszóházban Vöröss Ágnes tanárnő irányításával színes 
papírtasakokat, ajándéktartó táskákat készíthettek a vállalkozó kedvűek. 
 
Szeptember 6-én „Bakiak az Adyban” címmel nyílt kiállítás könyvtárunkban a Megmutatom 
magam! programsorozat keretében. A tárlaton a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkáit tekinthetik meg a látogatók. 
 
Szeptember 20-án könyvbemutatót tartottunk. A „Zalaegerszeg története” című kiadványt a 
kötet szerkesztői Gyimesi Endre és Seres Péter mutatták be a mintegy 80 főnyi érdeklődő 
előtt. 
 
Szeptember 29-én a Népmese Napja alkalmából felolvasó napot rendeztünk könyvtárunkban. 
Az óvodások és általános iskolások részvételével megszervezett rendezvényen Benedek Elek 
legszebb meséit hallhatták a résztvevők. Vendégünk volt Szép Györgyi meseíró, aki saját 
meséi közül olvasott fel egyet a megnyitón. Ezt követően az óvodásoknak az óvónők mondtak 
mesét, a nagyobbak pedig egymásnak olvastak fel. 
 
Szeptember 30-án részt vettünk (már hagyományosan) a Zalaegerszegi Családfesztivál 
programján. Kollégáink az ősz színei és formái ihlette foglalkozásokat tartottak, ide kukoricás 
játékokkal és rejtvényekkel vártuk a gyerekeket. Játszóház is volt, ahol "tökös fickókat" 
készíthettek a gyerekek és zsírkrétával faleveleket is rajzolhattak. 
 
Október 2-8. között az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében többféle 
programot kínáltunk minden korosztály számára: 
Október 2-án délelőtt rendhagyó irodalomórára került sor, melyen dr. Fűzfa Balázs egyetemi 
docens középiskolásoknak tartott nagysikerű előadást „Arany János, a nyelvrontó” címmel. 
 
Ugyanezen a napon Öröm kör várta játszóházzal, meséléssel a kisgyerekes családokat.  
A legkisebbeknek Babusgató címmel Godina Mónika gyógytornász tartott mozgásos, 
mondókás készségfejlesztő foglalkozást. Író-olvasó találkozót is szerveztünk, melynek 
vendége Főző Laura, a Koboldmesék című könyv szerzője és Dávid Anita, a könyvben 
szereplő  bábok készítője volt. Játszóházunkban Szekeres Anett óvónővel mókás süniket, 
Göde Zsuzsanna népi játszóház-vezetővel pedig kukoricabábokat készíthettek.  
 
Október 3-án "Ismerjük meg múltunk leghíresebb táncát, a palotást!" címmel Stefán Gábor 
koreográfus, tánctanár tartott táncbemutatóval egybekötött előadást a palotás kialakulásáról, 
más népek társasági táncáról. A táncbemutatót, ill. az előadást zenés betétek is színesítették. 
 
Október 4-én délelőtt Kiss Ottó, József Attila-díjas költő látogatott el könyvtárunkba. A 
rendezvényen többek között az Emese almája című kötetéből olvasott fel verseket, s a 
költeményekben előforduló verstani jellegzetességekre hívta fel a gyerekek figyelmét. 
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Délután "Szívemből az alkotás" címmel nyílt kiállítás Vass Rebeka 6. osztályos tanuló 
munkáiból. Az alkotó az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákja, a műveit a megnyitón Bence Lajos költő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
 
Október 5-én szintén középiskolásokat vártunk könyvtárunkba. Marosi Antal szerkesztő-
riporter, volt bűnügyi nyomozó beszélt a „Drogokról másképpen”. A téma sajnos nagyon 
időszerű! Az előadás az előadó személyiségének köszönhetően is nagyon hatásos, szuggesztív 
volt. (70 diák vett részt a rendezvényen) 
 
Ezen a napon a zalabesenyői Közösségi Házban Marx Mária néprajzos, muzeológus beszélt a 
megjelent érdeklődőknek Zala megye néprajzi értékeiről. 
 
Október 8-án a Könyves Vasárnap zárta az Országos Könyvtári Napok egyhetes 
rendezvénysorozatát. Olvasóinkat ezúttal is színes programokkal, s kedvezményes 
beiratkozási lehetőséggel vártuk.  
Erre az alkalomra két játszóházat is szerveztünk. Az egyikben Hardi Edina óvónő vezetésével 
vidám gesztenyefigurákat készíthettek a gyerekek, Horváth Éva irányításával pedig csuhéból 
formázhattak madarat, szitakötőt a kicsik, majd ezekkel akár egy zsebkendőtartót is 
díszíthettek. Igazi családi programnak ígérkezett a Nefelejcs Bábszínház előadása is. A 
legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elvarázsolt Kippkopp és Kipikopik története, s külön 
élményt jelentett, hogy a végén a gyerekek közelebbről is megtekinthették a bábfigurákat. 
 
A november 6-i Öröm kör a Márton nap jegyében szerveződött. 
A legkisebbeknek Horváth-Rashed Piroska gyógytornász tartott okosító tornát Bóbita címmel 
az olvasóteremben, ahol a résztvevők mondókákat tanultak és többféle, a gyerekek 
mozgáskoordinációját segítő mozdulatsort sajátíthattak el.  
A közelgő Márton-nap ihlette a Mesebirodalom programjait, ahol az Űrhajós Óvoda 
pedagógusainak irányításával először Szent Márton legendáját ismerhették meg a gyermekek, 
majd mozgásos játékokban vehettek részt. Kicsikre és nagyokra egyaránt várt a libalabirintus, 
ahol egy akadályokkal nehezített pályán kellett a libát végigvezetniük a gyerekeknek. A 
hangos gágogás itt újra és újra jelezte, hogy valaki ismét célba ért. Az óvoda pedagógusai 
ötletes és az alkalomhoz illő kreatív foglalkozással készültek a játszóházban is. Itt dekupázs 
technikával készíthettek  lámpásokat a gyerekek és szüleik.   
 
November 8-án a felsőrajki Szent Imre - Suli Harmónia Általános Iskola kisdiákjainak 
munkáiból nyílt meg a Megmutatom magam! című programsorozat 118. tárlata. A tanulók 
alkotásait Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.  
 
November 21-én két osztály diákjainak tartott interaktív "órát" Bosnyák Viktória írónő. A 
szerzőnek ma már 18 könyve kapható a könyvesboltokban, érhető el a könyvtárakban, így 
ezekről, illetve a közeljövőben megjelenő új könyveiről is beszélt a gyerekeknek.  
 
November 22-én a göcseji tájszólásról tartott előadást Szakál István, nyugalmazott 
pedagógus. Az előadó két helytörténeti munka szerzője, az elsőt 2002-ben Besenyő ezer éve 
címmel jelentette meg, a második könyve ”A göcseji Besenyő térségének szótára” 2015-ben 
látott napvilágot. A rendezvényen a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola diákjai 
megtudhatták, hol is helyezkedik el Göcsej, s melyek a térségre jellemző legfontosabb nyelvi 
sajátosságok. A szerző felhívta a gyerekek figyelmét arra is, hogy használják helyesen 
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anyanyelvüket, hiszen csak ezzel tudják megőrizni és átadni az utánuk következő 
generációknak is. 
November 23-án nagyszámú érdeklődés mellett nyitottuk meg a „Főszerepben a Mosolyonc” 
című kiállítást. A kiállításon Nagy Bernadett figurái szereztek nekünk és a kiállítás későbbi 
látogatóinak is örömteli, mosolygós, vidám perceket. 
 
November 29-én került sor Hartmann Miklós „A széna illata” című könyvének bemutatójára. 
A szépszámú érdeklődő egy család történetén keresztül ismerhette meg a 18. századi német 
telepesek sorsát. A kötetet dr. Salamon Éva, a kötet szerkesztője mutatta be. A találkozó 
végén lehetőség nyílt könyvvásárlásra és a könyv dedikáltatására is.  
 
December 2-án „Adventi mesék” címmel rendeztük meg a hagyományos mesemondó 
versenyünket. Az iskolai előválogatókat követően kilenc városi és hat városkörnyéki 
intézményből 56 tanuló vett részt a megmérettetésen. A megnyitón a Mindszenty Általános 
Iskola diákjai adtak műsort, majd Makovecz Tamás önkormányzati képviselő nyitotta meg a 
programot. Vendégünk volt Mester Györgyi író is, akinek "A legkisebb cinke" című meséje 
felkerült a választható mesék listájára. Az alsó tagozatos diákok négy korcsoportban 
versenyeztek, meséiket egy előre megadott kínálati listából választhatták ki.  
 
A decemberi Öröm körben - december 4-én - a legkisebbeket Csizyné Gócza Ildikó 
zenetanárnő várta a Tilinkó zenebölcsibe. A gyerekek vidám gyermekdalokat, mondókákat és 
mozgásos játékokat sajátíthattak el a tanárnő segítségével.  
A nagyobbak a Mikulás és a hóember című mesét hallgatták meg Domján Károlyné, Margó 
néni előadásában, majd két játszóház is várta őket. Az egyikben kanálmikulások készültek 
ugyancsak Margó néni irányításával, a másikban Szekeresné Farkas Matild könyvtáros 
segítségével tobozdíszeket alkothattak az érdeklődők. 
 
December 6-án „A mi karácsonyunk” címmel nyílt kiállítás a zalaszentmihályi Suli 
Harmónia Általános Iskola diákjainak munkáiból. A tárlat anyagát Dr. Koczpek Csaba, 
Zalaszentmihály polgármestere ajánlotta a látogatók figyelmébe, majd a tanulók adtak műsort, 
s a Kiskocsi Zenekar produkcióját hallgathatta meg a közönség.  
 
December 13-án került sor a „Fel a netre öregem! 6” című online vetélkedőnk 
eredményhirdetésére. Ebben az évben a 24 résztvevő a 770 éves város történetével, 
nevezetességeivel ismerkedhetett meg a 10 forduló alatt. A zenés, karácsonyi 
rendezvényünkön a vetélkedőnkön résztvevő összes játékost jutalmaztuk, a legjobbakat külön 
is kisebb ajándékokkal leptük meg. 
 
December 21-én a Nyugdíjas Ház könyvtárában a Liszt Ferenc Általános Iskola diákjainak 
kórusa Kövécs Edit vezényletével - immár hagyományosan - szerzett örömteli, meghitt 
perceket az időskorúaknak karácsonyi műsorukkal. 
 

                    Kereki Judit 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR 

GYERMEKRÉSZLEGÉBEN 
 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében 
vendégünk volt Kiss Ottó József Attila-díjas költő, akinek 
már sok könyvét forgathatták kezükben a fiatalok, akár itt 
a könyvtárban vagy a könyvesboltokban. Az író-olvasó 
találkozó keretében találkozhattak a Landorhegyi 
Sportiskolai Általános Iskola 3-4. osztályos diákjai a 
szerzővel. A gyerekek személyesen megismerhették 
kortárs gyermekirodalom egyik legfontosabb alkotóját, s 
betekintést nyerhettek az író munkájába versei 
segítségével. Az interaktív órát projektoros vetítés színesítette. A nagyon jó hangulatú 
találkozó végén dedikálásra és közös fotózásra került sor.  
 

Kiss Ottó: Anyanyelv 
 
Anyanyelve nemcsak az 
embereknek van,  
hanem a népeknek is. 
Úgy hívják, hogy anyanyelv, 
és mindenkinek  
csak egy van belőle. 
Anyának is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horváthné Jóna Mária 
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ZALAI GYERMEKKÖNYVHÉT A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉBEN 

 
A zalaegerszegi gyerekek egyik kedvenc írójukkal, Bosnyák Viktóriával találkozhattak a 
könyvhét keretében. Az írónő elmondta, hogy a lányainak; Sárának és Dórinak kezdett el 
történeteket írni, így kezdődött az írói pályafutása. Viccesen, nagyon humorosan, interaktívan 
próbálta mindezt illusztrálni, bemutatni a gyerekeknek, a hallgatóságnak ezzel vidám perceket 
szerezve. Büszkén beszélt a Nyelvkincstár sorozatban megjelent könyveiről, amelyek a 
Tanítók Egyesületének ajánlásával készültek: Sirály a király?, Amikor kivirágzott a fánk fánk, 
Elek merre keresselek?, Ezt nevezem!, Két bolond százat csinál, A nagy szinonima-hadjárat. 
Az utolsó két könyvből egy-egy játékos feladatot kaptak a gyerekek, melyet szóban kellett 
megoldaniuk. A gyerekek még szívesen folytatták volna a játékot, de az idő rövidsége csak 
dedikálásra és rövid fotózásra adott lehetőséget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Zalai Gyermekkönyvhét helyi vendége Szakál István nyugalmazott pedagógus volt, a 
göcseji Besenyő térségének szótára című könyv szerzője. A göcseji tájszólásról tartott 
előadást a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 5-6. osztályos diákjainak. A 
bemutatkozás után térkép segítségével behatárolta a Göcsej tájegységét, amelynek a 
nyelvjárása adta az előadás alapját. A gyerekek megismerkedhettek a göcseji tájszólásban 
használt olyan szavakkal, mint például: ághegyi, viccsadás, rén, miska, papucs, bazitai, 
pilinga, cseta, vöcsök, pinty, bürü, létra, gyertyaszentelő, Sarlós, Toplak, Antal stb. 
Mindezeket 14 pontban csoportosítva a következő szempontok szerint: valódi,- alaktani,- 
jelentéstani tájszólás, szólások, szóláshasonlatok, hiedelmek, falucsúfolók, névcsúfolók, stb. 
A gyerekek számára a hangulatos, vidám hangvételű előadás óriási élményt nyújtott, a diákok 
még órákig hallgatták volna tanár úr interaktív előadását, melyből nemcsak a régi szavak, 
kifejezések jelentéséről tudhattak meg érdekességeket, hanem arról is, hogyan születik meg 
egy könyv.  Ezúton is nagyon köszönjük neki! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horváthné Jóna Mária  
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2017 

KSZR RENDEZVÉNYEK 
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár koordinálja Zala megyében a kistelepülési 
könyvtári ellátást. Közvetlen ellátási körzetébe 83 település tartozik. Nagy hangsúlyt 
helyezünk a könyvtári programok szervezésére, mert közösségépítő szerepük jelentős. Év 
közben is folyamatos a szervező munkánk, de az országos események ideje alatt kiemelt 
figyelmet fordítunk arra, hogy az óvódás korosztálytól a kisiskolásokon, felnőtteken keresztül 
az idősekig minél több embert szólítsunk meg, gyarapítva ezzel a könyvtárlátogatók számát. 
A központi szervezésű könyvtári programokon túl a településeken dolgozó lelkes 
könyvtárosok gondoskodnak arról, hogy felhívják a figyelmet a rendezvény sorozatra. 
A 2017-es Országos Könyvtári Napok alkalmával 33 településünkön 77 könyvtári program 
zajlott le. Az óvódásokat papírszínházi bemutatóval, bábszínházi előadással, 
könyvtármozival, meseolvasással csábítottuk a könyvtárba, a kisiskolásokat rajzpályázat, író-
olvasó találkozók, kézműves foglalkozások várták, felnőtt olvasóink ismeretterjesztő 
előadásokat, hagyományőrző kulturális műsorokat hallgattak, kiállításokon vettek részt. 
Néhány helyen a könyvtáros vezetésével a lakóhelyet megismerő túrával zárták a könyvtári 
hetet. 
Vendégeink voltak (a teljesség igénye nélkül): Lovranits Júlia, Rép Attiláné mesemondók; 
Kiss Ottó író, költő; a Kalimpa Színház; Jurina Beáta; a Zalaapáti Harmonika Zenekar; 
Kelemen Gyula; Bánfalvi Péter; Éder Katalin. 
A programokon 1641 látogató vett részt. Legnagyobb részük óvódás-kisiskolás korosztály, 
1007 fő. A felnőtteket nehezebb megszólítani, de 342 látogatóval gazdagabbak lettünk, 
továbbá az idősebb korosztály is képviseltette magát 165 fővel. 
A tanulást, művelődést, ismeretszerzést, kikapcsolódást, szórakozást kínáló programokkal 
nagyon tartalmas időszakon vagyunk túl. 
Néhány kép ízelítőül a kistelepülési rendezvényekről: 
 

              
                KönyvtárMozi Egerváron                                                           Kiss Ottó Gellénházán     
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Meselesen a nemesrádói fiatalok                                                                   Lovranits Júlia Pölöskén 
 

                              
            Kalimpa Színház Zalabérben                                                    Vikár Tibor előadása Zalabérben 
 

                                
          Meseolvasás Zalaszentlőrincen                                                  Könyvtármozi Kemendolláron 
 
 
Zalaegerszeg, 2017. október 17. 
 

Dóráné Mészáros Anikó  
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A KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 

2017. II. FÉLÉVI PROGRAMJAI 
 
Szeptember 9. Könyvmoly Klub 
Szeptember 19-tól  Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe öltöztetése 
Szeptember 21. Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 1. ; Mit mesél az aranyhíd 
 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal; 
Szeptember 28. Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 2. ; Mit mesél az aranyhíd 
 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága; 
Szeptember 28-tól Népmese Napja - kiállítás 
 
 
Országos Könyvtári Napok: (okt. 3 – okt. 15.) 
Október 3. Otthonról is! – Ismerkedj az online katalógusunkkal 
Október 4. Vándor Meseíró könyvtárunkban 
 Interaktív író-olvasó találkozó Böde Péterrel / 1-2. osztályosoknak 
Október 4. Vándor Meseíró könyvtárunkban 
 Interaktív író-olvasó találkozó Böde Péterrel / 3-4. osztályosoknak 

 
Október 5. Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 3. ; Mit mesél az aranyhíd 
 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 
Október 5. Vízcseppecske – Kézműves foglalkozás 
Október 6. Október „kincsei” – Kiállítás 
 - Aradi vértanúk és az 1956-os forradalom 
 - Őszi mesék, versek, regények 
 - Őszi hagyományok: szüret, tollfosztás 
Október 7. Könyvmoly Klub – Könyvvel könnyebb 
 - Rejtvények 
 - Vízcseppecske kézműves 
Október 7. Kalandra fel! – „Túra” gyermekeknek a felnőtt könyvtárban 
 - Vetélkedés sötétben lámpással  
 - Csillagképek varázsában – a könyvtár udvarán 
 - Holdüdvözlet – „bepillantás” a jógába 
Október 8. "Társas-világ" - játszunk együtt 
Október 8. Könyves Vasárnap 
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Október 10.,11. Varázslatos gyermekkönyvtár - témanapok 1. ; Mit mesél az aranyhíd 
 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 
Október 17. Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd 

Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága  
Október 21. Könyvmoly Klub – Keszthelyi kastélymesék társasjáték 
Október 24. Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 3. Mit mesél az aranyhíd  
  Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 
November 8. Varázslatos gyermekkönyvtár – témanapok 2. Mit mesél az aranyhíd 

Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 
 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek: (nov. 21 – dec. 2.)  
November 21. Óvodások Városi Versmondó Délelőttje 
November 24. Böde Péter – Vándor Meseíró interaktív előadása 
  Család Iskola 3. osztálya, Életfa Ált. Isk. és AMI 3. osztálya 
November 24. Böde Péter – Vándor Meseíró interaktív előadása  
 Ranolder J. Róm. Kat. Ált. Isk. 3. a és 3. b osztálya 
November 28-tól Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli díszbe „öltöztetése” 
December 1. Kiállítás: Advent, Mikulás, Karácsony 
December 1. Adventi kézműves foglalkozás – üvegmatrica festés 
December 2. Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” felhívás 
December 14. Rendkívüli varázslatos karosszék: Karácsonyfa díszítés 
December 16., 20. Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” : ajándékkészítés 
 karácsonyi képkeret szalvétatechnikával 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 22. Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” ajándékok 

becsomagolása 
December 22.  Adventi Könyvmoly Klub – „Az igazi meglepetés” ajándékok osztása a 

Sétáló utcán 
 

      Magyar Szilvia  
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2017. 
 
Január 19. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
Talaj és tájvagyonunk – globális kihívások, helyi válaszok című előadás 
Előadó: Dr. Tóth Gergely – címzetes egyetemi tanár 
 
Január 24. 
A tudós, aki embereken segít! 
Természetes/en/ – egy kutató gondolatai a daganatos betegségekről 
Előadó: Prof. Dr. Bertha András gyógyszerész, toxikológus 
Beszélgetőtárs: Hegedüs Éva 
 
Január 27. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
A béke bozótharcosa: Baranyi Ferenc a XXI. században című kötet bemutatója 
Vendégeink: a 80 éves Baranyi Ferenc – Kossuth-díjas író, költő 
 Kemény András – a Papirusz Kiadó vetetője 
Közreműködik: 
 Kassai Franciska – megzenésített vers 
 Király Erika – vers 
 
Február 7. 
„Egy szívdobbanás...” című verses délután Bajzikné Panni A Balaton dicsérete című kötetéből 
A költeményeket előadták: 
 Takács Katalin – Jászai Mari-díjas és Érdemes művész 
 Kalapos István – rádiós–televíziós szerkesztő és műsorvezető 
Közreműködött: 
 Népek Tánca Tánccsoport 
 Kovács Sára – furulya 
 Molnár Barbara Dóra – hegedű 
 
Február 14. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör és a könyvtár közös rendezvénye 
Vendégek: Csóti Jusztina korosztályos országos bajnok atléta és edzője, Csikós József 
Major Veronika Európa- és világbajnok sportlövő és edzője, Keczeli Zoltán 
Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre – alelnök 
 
Február 16. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
„A táj változó ténye” című előadása 
Előadó: Dr. Szabó István – egyetemi tanár 
 
Február 17. 
Az Élhető Jövőért Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye 
„Festetics György és Keszthely” című előadás 
Előadó: Dr. Müller Róbert – ny. múzeumigazgató 
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Február 20. 
Csiky Pál fafaragó alkotásainak kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár 
Közreműködött: Töttő Vilmos – tekerőlant 
 
Március 10. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából Arany 
János humora címmel 
Előadó: Kardos Gy. József – ny. tanár, író 
 
Március 20. 
Boziné Mörk Mária festményeinek kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Illés Major Julianna – festőművész 
Zenei közreműködő: Petik Ákos – gitártanár (Festetics György Zeneiskola) 
 
Március 21. 
Simon József: Álmok völgye – Orosz teázó című novelláskötetének bemutatója 
Közreműködtek: Keresztény Tamás – színművész 
Hintalan László János és Horváth Péter 
Az est háziasszonya: Balázsy Mária Éva 
 
Március 23. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület és a Nők a 
Balatonért Egyesület Életfeltételeink Keszthelyen című rendezvénysorozata 
A VÍZ, avagy életünk éltetője című előadása 
Előadó: Bertókné Csengeri Anikó – ívóvíz-területi technológus 
 
Március 27.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 
 
Április 13. 
Dr. Dobos János: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek c. kötetének vetített képes 
bemutatója 
Előadó: dr. Kovács Gyula – a kötet szerkesztője és kiadója 
 
Április 19. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület és a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozata 
A zöldebb városokért – szemlélet és gyakorlat című előadása 
Előadó: Vincze Tamás – táj- és kertépítész, Green-city külkapcsolati igazgató, kertépítészeti 
kivitelező 
 
Április 20. 
KÖLTÉSZET NAPJA 
Berkes József Tűz voltam című verseskötetének bemutatója 
A Keszthelyen született költővel beszélgetett: 
 Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 
Vendégeink: Dr. Zágorecz-Csuka Judit – irodalomtörténész, költő, író 
 Vogl Mária – tanárnő, a könyv lektora, versmondó 
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 Horváth Nikoletta – Nova községi IKSZT munkatársa 
 Papp Ferenc – versmondó 
 Salamon Károlyné – versmondó 
 
Április 24. 
Deák Imréné csipkeverő, a keszthelyi Csipkestúdió tagja kiállításának megnyitója 
Az alkotásokat méltatta: Bereczky Csabáné – népi iparművész 
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész 
  
Május 8. 
Zöld Zala környezetvédelmi vetélkedő döntője 
 
Május 18. 
„Vers a szívemben – szívem a versben” 
Irodalmi délután Ézsiás László költővel és Bereczky Szilárd versmondóval 
Közreműködtek: Holczerné Szabó Ágnes – ének 
 Holczer Ferenc – vers 
 
Május 23. 
A Keszthelyi Városvédő Egyesület, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Életfeltételeink 
Keszthelyen című rendezvénysorozatának idényzáró előadása 
Hogyan lehet eredményes az önkéntes munka? címmel 
Előadó: Szeder-Kummer Mária – kulturális közösségfejlesztő mentor 
 
Május 24. 
Paraszti huncutságok, avagy egy állatorvos naplótöredékei című kötet bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr Bartalis Imre, az író 
Közreműködött: a Helikon Versmondókör 
 
Június 2. 
Helyszín: Sétálóutca 
Író-olvasó találkozó a legutóbbi két Helikon fődíjas költőivel: Csete Somával és Körösztös 
Gergővel 
Bemutatta őket Szálinger Balázs József Attila és Méhes György-díjas költő 
 
Június 2. 
Helyszín: Sétálóutca 
A Nők a Balatonért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár „Helikoni életérzés" c. 
irodalmi pályázatának eredményhirdetése és díjkiosztása 
A díjakat átadták:  Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 
 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 
 
Június 2. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
"Helikoni életképek" c. fotókiállítás megnyitója 
Visszaemlékező gondolatokat mondott: Pelcz István – tanár 
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Június 2. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
A Helikon I. (1818) c. kiadvány reprintje és a Helikon 200 c. kötet bemutatása 
A műveket méltatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
 
Szeptember 29. 
„Tiszta hittel, erős kézzel” – Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse, 1077-2017 című 
vándorkiállítás 
Megnyitotta: Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke 

Dr. Törzsök András történész-tanár előadása „Szent László, a lovagkirály” címmel 
Közreműködött: a Helikon Versmondókör Törzsök Endréné vezetésével 
 
Október 2. 
40 éves a könyvtári ellátórendszer című szakmai konferencia 
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
Előadók: Kiss Gábor – a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója 
 Sebestyénné Horváth Margit – a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
 Lóth Eszter – Bókaháza település polgármestere 
 Temleitner Krisztina – a Fejér György Városi Könyvtár csoportvezetője 
 
Október 3. 
D. Nagy Imre: Vendégségben. Válogatott publicisztikai írások című kötetének bemutatója 
 
Október 4. 
A víz, avagy életünk éltetője – rendhagyó óra 
Előadó: Bertókné Csengeri Anikó – ivóvíz-területi technológus 
 
Október 5. 
Boldogság forrásai – Évfordulós zeneszerzők nyomában: Beethoven 
A Festetics György Zeneiskola tanárainak koncertje 
 
Október 9. 
Borsody László: A géniusz árvái című kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Gausz Tamás, a Magyar Szablyavívó Iskola oktatója 
A rendezvényen vetítésre került a Géniusz című film 
 
Október 16. 
Lichtenwaller Zoltán kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 
 
November 6. 
„60 év”. Vakok és Látássérültek Emlékkiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Ruzsics Ferenc – Keszthely város polgármestere 
Emlékezett: Szalai Sándor – Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete elnöke 
 
November 7. 
Kardos Gy. József: Pannon hangulatok című kötetének bemutatója 
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész 
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November 13. 
Csik Ferenc öröksége: Vizes sportok és a 2017-es vizes VB. Sporttörténeti vetélkedő a Zala 
megyei mozgássérültek számára 
 
November 17. 
Madarassy István szobrászművész „Úton-útfélen” című kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Náray Szabó Gábor – egyetemi tanár, a MTA tagja 
Közreműködött: Alföldiné Szelestei Ágnes – fuvola 
 
November 20. 
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny 
 
November 27. 
Adventi est Schӓffer Erzsébettel 
 
November 29. 
 „Fel nagy örömre” című adventi hangverseny az Aranykorúak Társasága által meghívottak 
részére 
Közreműködött: Irsai Zsigmond és Sáringer-Kenyeres Marcell 
 
November 30. 
Nyugat-Balatoni kalendárium 2018 című kötet bemutatója 
A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István 
Zenei élményt adott: a Gyenesi Négyes és Töttő Vilmos – népzenész 
A Szent Lukács Művésztelep bemutatkozása 
 
December 7. 
200 éve hunyt el Jane Austen, a házasságregények „vidám és pajkos” szerzője 
Előadó: Dr. Bugovits Valéria – PhD irodalomtörténész 
 
December 11. 
Adventi hangverseny: a Castellum Novum Együttes koncertje 
 
December 13. 
Molnár András – Szabó Péter: Utóvédként a Donnál III. Újabb dokumentumok a magyar 
királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942–1943. című kötet bemutatója 
Vendégeink:  Dr. Szabó Péter DSc. – hadtörténész, tudományos főmunkatárs (HM 
 Hadtörténeti Intézet és Múzeum) 
 Illésfalvi Péter – hadtörténész, főtanácsos (HM Társadalmi Kapcsolatok és 
 Kegyeleti Főosztály) 
 Molnár András – igazgató (MNL Zala Megyei Levéltára) 
 Kiss Gábor – igazgató (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) 
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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 
„Aki vért ad, életet ad!” Szeptember 5-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett 
intézményünkben, 12 fő adott vért, ezúton is köszönjük a véradók önzetlen segítségét. 
 
Szeptember 20-tól szerdánként ismét gerinckímélő tornára várjuk a mozogni vágyókat. 
 
Mesét mondani, mesét hallgatni öröm: a Magyar Népmese Napján a helyi iskola felsős diákjai 
az alsó tagozatos gyermekeknek mondták el kedvenc meséiket. „Őseinktől kincsekkel teli 
tarisznyát kaptunk örökségbe …” – ennek bizonyítéka ez a mesedélután is. Minden egyes 
elhangzott történet a meseszárnyán repítette el az érdeklődő hallgatóságot az Óperenciás 
tengeren túlra, ahol izgalmas, érdekes, kalandos, tréfás események részesei lehettünk.  
 

               
 
Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is számos programmal vártuk az érdeklődőket. 
Október 2-án Vajda Margit vezetésével néptáncos, népi játékos foglalkozáson vettek részt az 
óvodások és az első osztályosok. Október 3-án a legkisebbeket Kerekítő foglalkozásra vártuk. 
Október 2-20-ig volt látogatható az 
intézményben Varga Péter természetfestő 
kiállítása Ezerarcú zalai táj címmel. Krenner-
Tóth Katalin, Kiss Sándor Művészeti Díjas 
festő, a Premontrei Rendi Szent Norbert 
Gimnázium rajz és vizuális kultúra szakos tanára 
így ajánlotta a látogatók figyelmébe a tárlatot: 
„A 17. századig kellett várni ahhoz, hogy a 
tájkép önálló festészeti műfajjá váljon, hiszen 
egészen addig a táj csupán az ábrázolt alakok 
hátterét képezte. A tájábrázolások ekkor a 
valóságot követték, realizmusra törekedtek.  
A 19. században megjelent a plain air (plen er) mozgalom, a festők újra felfedezték a tájat, 
mint festészeti témát, sőt festményeiket kint a természetben készítették. A megjelenő 
impresszionizmus érzelmi töltetet adott a tájnak, s fokozatosan elhagyta a realista ábrázolást. 
Az ábrázolt táj immár az alkotó szubjektív valósága lett.  
De miért is beszélünk ezekről? Varga Péter tájképein mindkét festészeti irányvonalat 
megfigyelhetjük, egyrészt a realizmus irányába való törekvést, másrészt az impresszionista 
hatásokat.  
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Varga Péter esetében a tájkép műfaját a természet végtelen szeretete indokolta, szabad 
idejében szereti a természetet járni, megfigyelni, lefotózni az állatokat, a táj szépségeit, s 
ezekből az élményekből merít ihletet képeihez.  
Azt gondolom, hogy ez egy követendő példa mindannyiunk számára. Szabaduljunk ki a 
hétköznapok sodrásából! Találjunk időt arra, hogy kimenjünk a természetbe s feltöltődjünk! 
„Vissza a természetbe”- Ezt a mottót szeretném a kiállításhoz útravalóként adni.”  
 
Október 30-án Halloween napi fabrikálóba hívtuk és vártuk az érdeklődő gyermekeket, ahol 
különböző dekorációk készültek: wc papír gurigából bagoly, rongyból seprűn ülő boszorkány, 
valamint különböző papírdíszek és gipszfigurák.  
 

             
 
Novembertől ismét elindult a hímző szakkör, Kerekes Endréné vezetésével. December 7-én 
Mikulás ünnepségre, 15-én pedig Kerekítő foglalkozásra vártuk a legkisebbeket és szüleiket. 
Megszerveztük a jótékonysági gyűjtést és osztást, melynek keretében a ruhaneműk, 
ágyneműk, cipők, játékok mellett tisztálkodó szerekből összeállított ajándékcsomagokat is 
osztottunk a családoknak (30 család részére). Karácsony előtt kézműves foglalkozásra vártuk 
a gyermekeket.  
 

 
 

Jakabfiné Bársony Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
PROGRAMOK 2017. II. FÉLÉV 

 

Országos Könyvtári Napok 2017 
2017-ben is csatlakozott könyvtárunk az országos rendezvénysorozathoz, melynek során 
igyekeztünk minden korosztályt érdeklő programokat szervezni. 
 
Kiállítás megnyitó 
Népi hagyományaink megőrzését, megismertetését és továbbadását választotta hivatásául 
Gerzsényi Gina kosárfonó, játszóházvezető. „Múlt és jelen a kézművességben” című kiállítása 
és annak megnyitója az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva 
került megrendezésre könyvtárunkban. Négy fiatal táncos - Ambrus Réka, Kancsal Panna, 
Hácskó Bendegúz és Horváth László - táncával vette kezdetét az est, majd Német-Baksa Judit 
igazgató köszöntötte a megjelenteket. Kancsal Péter, hagyományőrző vőfély nyitotta meg a 
rendezvényt, melyből megismerhettük a fiatal kiállító eddigi életútját, a kézművességhez 
fűződő viszonyát, terveit. Nem múlhatott el az este a köszönet szavai nélkül, hiszen ahogy 
Gerzsényi Gina elmondta, családja, tanárai, barátai támogatása nélkül nem sikerült volna 
eddig eljutnia a megkezdett úton. A megnyitó hivatalos részét a Kerka Táncegyüttes ifjú 
tagjainak tánca zárta. Ezután frissítő, egy finom pogácsa, beszélgetés és a gyönyörű kiállítási 
darabok várták az est vendégeit. A kiállítást 2017. október 3. és október 31. között 
tekinthették meg az érdeklődők. 
 
Reformáció 500 
Szabó Vilmos, nyugalmazott evangélikus lelkész volt könyvtárunk vendége 2017. október 17-
én a reformáció 500. évfordulójának alkalmából. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónő 
nyitotta meg és köszöntötte az egybegyűlteket. Az 1517. október 31-es dátum - amikor Luther 
Márton közzétette 95 pontból álló tételeit, kiszögezte a wittenbergi templom kapujára - 
előzményeiről és a máig is tartó következményekről hallhatott a közönség. Az előadó 
történelmi visszatekintése többek között a kereszténység államvallássá tételéről, Luther 
életéről, tevékenységéről szólt. A reformátor az emberszerető Istent kereste. Jelszava, ami 
később a reformáció jelszavává is vált: Vissza a forrásokhoz! Célja az volt, hogy 
visszavezesse az egyházat az alapokhoz, Istenhez, életét is ezen célok elérésének szentelte. Az 
előadást közös imádság, majd könyvajánló zárta.   
 
Zenés est 
A borongós, esős idő ellenére is megtelt 
könyvtárunk olvasóterme november 8-án. A 
"Dallamok a gregoriántól a gospelig - zenés 
utazás a Szivárvány Kamarakórussal" című 
esten térben és időben egyaránt hosszú utat 
jártak be vendégeink a kórus tagjainak 
társaságában. A zenetörténet nagy korszakairól, 
a zene "napszámosairól" és a jeles 
zeneszerzőkről hallhattunk Gyulavári Adrien 
kórusvezetőtől, a kórus tolmácsolásában pedig 
az adott korban született darabok hangzottak el. 
A dallamok mellett Kovács Zoltán művészi fotóiban is gyönyörködhettek az est résztvevői, a 
dalokat pedig Dobos Sándor kísérte zongorán. 
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Világhírű magyar fotóművészek - előadás 
Kovács Zoltán vetítéssel egybekötött estjén a XX. század fotóművészetét, ezen belül a 
világhírű magyar fotóművészek egy csoportját mutatta be. Ahogy az előadó is elmondta, 
lehetetlen minden művészt felsorolni és bemutatni, hiszen a sor rengeteg nevet tartalmaz. Egy 
kisebb válogatást nyújtott át a magyar származású, külföldön is ismert és elismert fotósok 
köréből. A névsor így is lenyűgöző: André Kertész, Moholy-Nagy László, Martin Munkácsi, 
Robert Capa, Ata Kando, Brassai, Juan Gyenes, Sylvia Plachy, Lucien Hervé, Paul Almásy, 
Berkó Ferenc, Besnyő Éva, Andre de Dienes, Haár Ferenc, Dezo Hoffmann, Lóránt István, 
Zsigmond Vilmos, Szipál Márton. Kalandos életutak, híres modellek és felejthetetlen képek, 
egy kis ízelítőt kaphattak vendégeink ebből a színes világból az előadáson keresztül. Mindez 
arra ösztönözhet mindenkit, hogy mélyebbre ásson a fotóművészet világába. 
 
Az iraki keresztények helyzete - előadás 
Egy mai napig aktuális témával érkezett könyvtárunkba Kótai Róbert százados, katolikus 
tábori lelkész, a Lenti KÉSZ és a könyvtár közös szervezésű rendezvényére. Az előadás 
keretét egy kép adta, amely az Isonzó folyót átívelő hidat ábrázolja. A híd, amely a béke és 
bizalom jeleként összeköt bennünket. Vendégünk korábban tanácsadóként segítette 
Magyarország Erbili Főkonzulátusának munkáját. „Az iraki keresztények helyzete” címet 
viselő előadáson a történelmi háttér, a földrajzi adatok áttekintése mellett személyes 
tapasztalatokat, információkat hallhatott a szép számú közönség. Részletes térképeken 
követhették nyomon az Irak területén élők népességeloszlását, etnikai és vallási tagoltságát. 
Megemlítésre került a kereszténység és az iszlám vallás különbözőségei, valamint az ebből 
adódó nézeteltérések, harcok. A problémák megoldásához, a károk enyhítéséhez az ott élő 
embereknek szükségük van magyar és nemzetközi segélyszervezetek jelenlétére is, akik 
munkájukkal a Közel-Keleti térséget segítik.  
 

 
 

 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 
A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2017. II. FÉLÉV 

 
Nyári Kézművesház 2017 
2017 nyarán is hat alkalommal vártuk az általános iskolás gyerekeket, hogy ismét együtt 
kézműveskedjünk. Készítettünk fonaldíszeket, diorámát, fidget spinnert, festettünk és a 
kísérletezés sem maradt el. 
 
Magyar Népmese Napja 2017 
„Ribizli mesél”-interaktív zenés műsor ovisoknak 
Tormási Attila, vagy ahogy a gyerekek ismerik, Ribizli bohóc volt könyvtárunk vendége az 
idei Magyar Népmese Napján. A vidám hangulatú előadáson megzenésített mondókákat, 
verseket hallhattak és énekelhettek az óvodás gyerekek. A sok-sok vidámság közepette 
rátaláltak egy varázsbőröndre, amelyből játékos hangszerek bújtak elő.  A kicsik kézbe véve 
ezeket, zenéltek együtt Ribizlivel, örömteli perceket szerezve ezzel mindenkinek. 
„Járj szerencsével”-népmese vetélkedő 
A Magyar Népmese Napja apropóján mesebeli vetélkedőre vártuk a 3. osztályos diákokat. A 
játék során a csapatoknak meg kellett találniuk a sárkányt, aki elrabolta Meseország 
királykisasszonyát. A szerencsekerékre épülő vetélkedő végére a gyerekek – miközben 
helyesen válaszoltak kérdéseinkre és tallérokat is gyűjtöttek – kiderítették, hogy hol is rejtőzik 
az egyfejű ellenség. Ezután következett az igazi próba, hiszen a gyerekeknek a királylányt is 
ki kellett szabadítaniuk és a sárkányt is le kellett győzniük. Ezt úgy tehették meg, hogy a 
megszerzett pénzérméket beváltották különböző varázserejű tárgyakra (hétmérföldes csizma, 
messzelátó, mindent járó malmocska) vagy élőlényekre (aranyszőrű bárány, óriás). Így már 
minden adott volt, hogy a szavak erejével és a segítségek felhasználásával jó befejezése 
legyen a mi népmesénknek is.  
 
Országos Könyvtári Napok 2017 
„Irány a természet”- Hara Henriett túravezető interaktív előadása 

Mint minden év októberében, ezúttal is 
színes programokkal csatlakoztunk az 
országos rendezvénysorozathoz. A 
felsős diákokat Hara Henriett 
túravezető buzdította arra, hogy 
mozduljanak ki és ismerkedjenek meg 
a bennünket körülvevő természeti 
szépségekkel. Mindennek pedig az 
egyik legjobb módja a gyalogtúra. A 
diákok lelkesen hallgatták előadónkat, 
aki szívügyének tekinti ezt az 
„életformát”. Nagyot álmodtam, túrázz 
velem! címmel rengeteg túrát szervez 
minden korosztály számára. A 

gyerekek az előadás során megismerkedhettek a túraszervezéssel, a turistautak jelzéseivel, 
különböző túraútvonalakkal és megtanulhatták, hogy mi mindennek kell belekerülnie a 
túrazsákba, ami komfortossá teheti a kirándulást.  
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Könyves Vasárnap 
Az idei Országos Könyvtári Napok helyi rendezvénysorozata is a már hagyománnyá vált 
Könyves Vasárnappal zárult. Október 8-án 10.00 - 12.00 óra között tartott nyitva 
könyvtárunk. 
 Kiállítás, ingyenes beiratkozás, selejtezett könyvek, videokazetták vására, "vizes 
minikiállítás" valamint Kippkopp és barátai várták a kicsiket és a nagyokat október második 
vasárnapján. A Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportját alkotó óvónénik már 
évek óta örvendeztetik meg a kisebbeket, szüleiket és nagyszüleiket bábelőadásaikkal, 
melynek idén is nagy sikere volt. Csillogó szemű gyerekek, a múltat felidéző felnőttek nézték 
és hallgatták a meséket, majd vették birtokba gyermek- és felnőttrészlegünket. Beiratkozás, 
böngészés a könyvek között, kiállítás, beszélgetés, sok-sok nevetés és egy kis ajándék - 
mindez garantálta a vasárnapi délelőtt jó hangulatát! 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 2017 
Író-olvasó találkozó Turbuly Lilla íróval 
Turbuly Lilla, zalai kötődésű író, költő, színházi kritikus volt könyvtárunk vendége a Zalai 
Gyermekkönyvhetek alkalmából. Több regény és verseskötet fűződik a nevéhez, habár saját 
bevallása szerint nemrég teljesítette be gyermekkori álmát, hogy író legyen. Műveivel a 
legkisebb korosztálytól a felnőttekig mindenkit megszólít.  A mai interaktív író-olvasó 
találkozón helyi felsősök vettek részt. A diákok megismerkedhettek a Kosársuli című 
sorozattal, valamint kézbe vehették a Talált szív című kötetet is. Érdekességként 
megemlítette, hogy „Nekünk nyolc?!” címmel a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház ifjúsági 
színdarabot is adott elő a legnépszerűbb művéből. A gyerekek mindvégig érdeklődve 
hallgatták a történeteket és rengeteg kérdés is felmerült bennük, például honnan veszi a 
témáit, mennyi ideig tart megírni egy-egy regényt vagy épp milyen javaslatai vannak egy 
leendő író számára. 
 

 
 
Mikulásváró bábelőadás 
Az idei évben is kedves műsorral várta a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág 
Bábcsoportja a legkisebbeket könyvtárunkba. Az óvónők két mesével ajándékozták meg a 
kicsiket, akik végig izgatottan figyelték a bábjátékot. A gyerekek cserébe egy szép 
mikulásváró dallal és nagy tapssal köszönték meg az előadást. Ezután pedig birtokba vehették 
a gyermekrészleget, ahol kedvükre böngészhettek a sok-sok könyv között.   
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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ÍZELÍTŐ A LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
2017. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 
JÚLIUS 

- „Nyár van, nyár…” minden kedden kézműves könyvtári délelőtt óvodásoknak 
- „Színes ötletek” régi és új technikák – hagyományos és modern anyagokból – minden 

szerdán kézműves délután kicsiknek – nagyoknak 
 
AUGUSZTUS 

- „Színes ötletek” régi és új technikák – hagyományos és modern anyagokból – minden 
szerdán kézműves délután kicsiknek – nagyoknak 

- Augusztus 20. 
- A forint születése – A Nagykanizsai Éremgyűjtő Egyesület éremkiállítása  
- Kézműves délután a kastélyparkban 

 
SZEPTEMBER 

- „Boldogság kék madarai” 
- Págyi Zsóka képzőművész kiállítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKTÓBER 
Országos Könyvtári Napok 

- „Subamanó” – játékos kézműves foglalkozás 
óvodásoknak 

- „Biheka meséje” – drámajáték gyerekekkel  
Vendégünk volt a könyv szerzője, Bischofné 
Hesinger Katalin 
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- „Virágoskert a tányérban” – előadás és kóstoló kertbarátoknak, ínyenceknek, 
konyhatündéreknek 
Vendégünk Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője, a Virágkonyha című könyv 
szerzője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Könyves Vasárnap 
- „Őszi könyvböngészde” 
- „Levélmandala” – játékos 

kézműves délután 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zalán innen, Murán túl 

- Mihovics József azonos című kötetének 
bemutatója 

 
A Magyar Festészet Napja 

- „Ecsettel írt gondolatok” címmel Röszler Mária 
festőművész kiállítása 

 
Reformáció 500 

- „A reformáció hatása a magyarságra” – Hella 
Ferenc református lelkész előadása 

- „Festett kazettás templomi mennyezetek” – 
Gulyásné Raksányi Olga képeslap kiállítása 

 
 
 
NOVEMBER 
Magyar Tudomány Napja 

- Skandinávia: Svédország és Norvégia úti élménybeszámolója Dr. Ferenczy Sándor 
idegenvezetésével 
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Hegymenet 
- Bokrosné Kamarás Klára kötetbemutató estje, a Letenyei Versmondó Kör 

közreműködésével 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csili konyhája 

- Salamon Csilla kóstolóval színesített könyvbemutatója 
Vendégünk a könyv kiadója: Czupi Gyula 

 
Zalai Gyermekkönyvhetek 2017. 

- „Képek, könyvek, idézetek” – Lelkes András természetvédelmi őr rendhagyó 
irodalomórája 

 
DECEMBER 
Adventváró 

- „Oh, happy day…” – a zalaegerszegi Black and Proud Énekegyüttes gospel koncerje 
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- Modern Ikonok – kiállítás B. Tóth Írisz – Böjti Balázsné nagykanizsai képzőművész 
alkotásaiból 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- „Csillagfényben aranyág” – óvodások karácsonyi kézműves délelőttje 
- „Karácsonyfa, karácsony” – ünnepváró kézműves délután kicsiknek és nagyoknak 
- Óév – búcsúztató vidám zenés irodalmi est – a Mákvirág Citerazenekar és a 

Letenyei Versmondó Kör közreműködésével 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Molnárné Pfeiffer Edit 
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE – KSZR 
SZOLGÁLTATÁS 

VÁLOGATÁS A II. FÉLÉVI RENDEZVÉNYEKBŐL 
 
 
Július 8-án Murarátkán Nyárköszöntő 
rendezvényen lépett fel a Csádé 
Zenekar. Az együttes célja a népzene 
tágabb körű megismertetése, 
megszerettetése kicsikkel és nagyokkal 
egyaránt. 
  
 
 
 
 
 

 
 
Az Országos Könyvtári Napok egyik 
témaköréhez – az élet forrása, a víz – 
kapcsolódott Lelkes András  „Vizek élővilága 
Zala megyében” című  ismeretterjesztő előadása, 
melyre Becsehelyen október 2-án, 
Pusztamagyaródon október 4-én került sor. 
 
 
 
 
                                                                                       

                            Becsehely 
 
 

 
 
Szintén az Országos Könyvtári Napok 
keretében - október 6-án - látogatott el Gaál 
Zsuzsa a muraszemenyei könyvtárba. 
„Az Őrségi konyha kincsei” című könyvének 
bemutatóját ételkóstoló és kötetlen beszélgetés  
követte, melynek során Gaál Zsuzsa 
meginvitálta a találkozó résztvevőit szalafői 
portájára. 
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Rosta Géza énekes-gitáros, zeneszerző előadóművész az óvodások és kisiskolások körében 
nagyon népszerű és kedvelt, ezért az idén több helyre meghívtuk. Október 25-én 
Tótszentmártonban, október 27-én pedig Muraszemenyén örvendeztette meg kis hallgatóit 
megzenésített versekkel. A produkcióba is bevonta őket, együtt énekeltek és a részükre hozott 
kis hangszerekkel kísérhették őt. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Tótszentmárton                                                                 Muraszemenye 
 
Bánfalvi Péter csillagász két településünkre látogatott el. 
Október  6-án Tótszerdahelyen „Kozmikus fenyegetettségünk és védettségünk”, 
november 7-én pedig Pusztamagyaródon „Helyünk a világegyetemben” címmel tartott 
ismeretterjesztő előadást. 

           
                           Pusztamagyaród                                                                    Tótszerdahely 

 
 
Az Énekmondó Együttessel 3 településünkön 
ismerkedhettek meg.  
„De jó volna adventkor…” című zenés irodalmi 
műsorukkal november 6-án Borsfán, november 7-én 
Tótszerdahelyen, november 27-én pedig Becsehelyen 
léptek fel. 
 
 

                          Borsfa 
 
 

Pribilinszkyné Gyergyák Mária 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

NEKROLÓG Pappné Beke Judit: Szabó Ilona 
 
Kiss Gábor: Bangó Béláné 

3 
 
4 
 

 

MŰHELY Dóráné Mészáros Anikó: Az én könyvtáram 
 
Musztács Krisztián: Élő történelem teaház – az 
alakítható projekt  

6 
 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUDÓSÍTÁSOK 
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Nitsch Erzsébet: Útközben… a minőség felé 
 
Bognár Csilla, Benke Dániel: Megújult szolgáltató helyek 
a kanizsai térségben        
 
Jagasicsné Bogatin Mária: „Útravaló” 
 
Scheiber Veronika: Olvasóinkért – 
szolgáltatásszervezés a kistelepülési könyvtárakban 
 
Sebestyénné Horváth Margit, Czirákyné Tóth Edit: 
Könyvtármozi pályázat lebonyolítása Zala megyében 
 
Rógán Edina Anna: Könyvmolyklub és olvasó maraton 
Balatongyörökön  
 
B. Szabó Eszter: Mesefoglalkozás Murakeresztúron, 
Zalaszabarban és Felsőrajkon 
 
Gyapay Vera: Ady Endre versmondó verseny  
2017  
 
Nagyné Tóth – Farkas Julianna: „Minden mi ideköt” 
című képeslap pályázat és kirándulás  
 
Nagyné Tóth – Farkas Julianna: Könyvtárosok 
Karácsonya 2017  
 
Jasztrab Istvánné: „Közös légtér – közös felelősség” 
 
Jasztrab Istvánné, Szekeresné Farkas Matild, Dóráné 
Mészáros Anikó: XVII. Országos ODR Konferencia 
 
Jasztrab Istvánné: Író – olvasó találkozó Varró Dániellel  
 
Tóth Renáta: Új szolgáltatás  
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