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AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁR  
2019. 1. FÉLÉVI PROGRAMJAI  

 
1. 2019.február 25. Varga Csaba: Megváltó szerelem c. kötetbemutató 

Varga Csaba szociológus, filozófus, író, akinek  
2018 decemberében jelent meg a Megváltó 
szerelem c. kötete.  A rendezvényen Felföldi Zita 
beszélgetett az íróval, akinek spirituális témában 
jelentek már meg m_vei. Az író beszélt arról is, 
hogy az ember életének igazi értelme és 
megváltója a szeretet. Majd részletesen a szerelem 
legmagasabb formájáról, az ikerláng szerelemrQl 
is hallhattunk, arról az állapotról, amikor az ember 
saját  lelkének másik felére talál rá. A kötetbQl 
megtudhatjuk, hogyan válhatunk szeretet 
emberré… 

 

2. 2019. március 23. Internetfiesta- vetélkedQ 
"Byte-ok között barangolva, könyvek között 
keresgélve...” Az Internet Fiesta 
programsorozatának részeként megyei szervezés_ 
vetélkedQ zajlott a könyvtárban, amelyre 3 – 4 fQs 
csapatok jelentkezését vártuk csapatnév, létszám 
és elérhetQség megadásával. Négy csapat 
versenyzett, akik próbára tehették 
információkeresési tudásukat a könyvtári 
információs források és az Internet segítségével. A 
legjobbak díjazásban részesültek, melyhez több 
helyi vállalkozó és magánszemély járult hozzá. 
(Foramax, Gyuri csárda, Dekor for you, DM, 
Fehér Judit, Kocsis-Rauch Rita és Sabján 
Krisztina.) 

 
3.   2019.március 26. Gaál Zsuzsanna: Az Qrségi konyha kincsei c. elQadás 

Gál Zsuzsanna: SzalafQn él, idQs asszonyok 
receptjeit kutatja és gy_jti össze. Érdekességként 
megemlítette, hogy az Prségben húst csak 
vasárnap ettek, viszont az ünnepek alkalmával húst 
hússal. Kiemelt étek volt a leves, melyet a nap 
bármely szakában fogyasztottak, különbözQ 
gabonaféleségekkel gazdagítva. A másik kiemelt 
helyi értek a tökmagolaj, melynek története 1920-
ban indult e tájon. Az elQadás során részletesebben 
esett szó a hajdina, köles, kerekrépa, gombák és 
Qshonos gyümölcsök felhasználhatóságáról, 
illetve a gasztronómia mellett egyéb helyi értékek 
is szóba kerültek.  
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4.   2019. március 28-április  2. Alapfokú számítógépes tanfolyam 
 Március végén indítottuk el az idQsebb 
korosztály részére az alapfokú 
számítástechnikai tanfolyamot.  A 
használó képzés hat alkalomból állt, a 
résztvevQknek  olyan ismereteket adott, 
amelyek segítségével már önállóan merik 
használni az eszközöket, nem 
idegenkednek tQle. A használói 
elégedettségmérQ kérdQívek megmutatták, 
hogy a résztvevQk meg voltak elégedve, 
mind a tananyag tartalmával, mind a 
színvonalával és a tanfolyam szervezésével 
is. Számítanak a késQbbiekben a képzés 
folytatására. 
 

5.   2019.április 9. Balaton László és a Deák – kert  
A költészet napja alkalmából került sor 
Balaton László: Az öreg malom 
boldogsága c. kötetének bemutatójára. A 
kötet valójában mesekönyv, ami a 
falumúzeumot mutatja be autentikus 
hitelességgel, gyerekekhez szóló nyelven.  
Az íróval Tóth Imre, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár munkatársa 
beszélgetett. Fellépett az Alkotó Pihent 
zenei formáció, és a Leírhatatlan(ok), akik 
saját megzenésített verseit adták elQ. 
Megismertük a Deák – kert irodalmi portál 
oldalt, melyet dr. Gyenes Imre és Tóth Imre 
mutatott be a résztvevQknek. Tartalmas, 
igazán magas színvonalú és kellemes 
hangulatú rendezvényen vehetett részt az 
irodalmat, zenét kedvelQ kertvárosi 
közönség. 

 
6.    2019. április 25.  Író - olvasó találkozó Borsa Brown írónQvel 

 Borsa Brown, a 2015-ben az „Év Könyve 
kitüntetQ” címmel elismert regény magyar 
szerzQje volt a vendégünk az Apáczai 
Tagkönyvtárban. Történeteit általában a 
fQszereplQre és annak jellemfejlQdésére építi, 
kiválaszt egy karaktert, elképzeli az életét és az 
életének sorsfordító eseményeit. HQsei egy zárt 
világban élnek. A könyvek, így az arab sorozat 
kötetei is, több hónapon át tartó kutatómunka 
alapján készültek el, központi témájuk a 
szerelem, a kaland…. 
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7.    2019. május 23: Csácsbozsoki Fiókkönyvtár névadó 

Gábriel József nevét vette fel a csácsbozsoki 
fiókkönyvtár. A m_vész emlékére egy 
szoba is berendezésre került a fiókkönyvtár 
közösségi terében, ahol festményei, a róla 
szóló könyvek és a munkáját felidézQ asztal 
is helyet kapott. A könyvtár és az iskola 
olyan közös programot tervez indítani a 
közel jövQben,  melynek célja a fiatalok 
m_vészi, alkotói tehetséggondozása. 

8.    Június 12. Nyugdíjas szavalóverseny 
Nyugdíjas szavalóverseny lebonyolítására 
került sor a könyvtár olvasótermében, 
amelyen a megyében élQ nyugdíjasok 
vettek részt. Az "Életet az Éveknek" 
Országos Szövetség Zala Megyei 
Szervezete elsQ alkalommal szervezett 
szépirodalmi délelQttöt. A megmérettetésre 
Zalaegerszegen kívül Nagykanizsáról, 
ZalalövQrQl és Zalaszentgrótról is 
jelentkeztek. 
Az elsQ alkalommal meghirdetett 
versenyen Keresztury DezsQ Ifjúság c. 
versét és egy szabadon választott m_vet 
adtak elQ a fellépQk. 

 

Online programunk : 

A Guglizz rá! c. vetélkedQ, amely 6 hónapon keresztül havi egy alkalommal került 
lebonyolításra. Az eredményhirdetésre 2019 júliusában került sor.  

 

Havi rendszerességgel megvalósult programjaink: 

• Netclub 
• Leírhatalan(ok) 
• Kreatív klub 
• Mesevirág  
• Lajk olvasóklub a fiókkönyvtárban 
• Kreatív kézm_ves a fiókkönyvtárban 

 

 

 

29 
 



HÍREK  

Gyerek programok képekben 

2019. március 20: MeseerdQ bábszínház. A nagy érdeklQdésre való tekintettel a program a 
KDVMK Apáczai Csere János M_velQdési Központ aulájában került lebonyolításra, melyen a 
Csillagközi Óvoda kis óvodásai vettek részt.  

 

2019. május 3: Harry Potter vetélkedQ a csácsi fiókkönyvtárban, ahol több fordulón keresztül 
versenyezhettek a csapatok. Az egyik színhely a fiókkönyvtár volt, ahol ötletes feladatokkal 
várták a kollégák a résztvevQket.  

  

2019. április 9. Vadadi Adrienn  író-olvasó találkozó. Két helyszínen került lebonyolításra, a 
délelQtt folyamán a Csácsbozsoki Fiókkönyvtárban, és a kora délutáni órákban az Apáczai 
Csere János Tagkönyvtárban.  
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2019. május 6. Hangoló zenekar zenés m_sora. A programon a Csillagközi óvoda kis 
óvodásai vettek részt, akik nagy szeretettel fogadták az elQadó zenés és humoros m_sorát.  

 

 
 

2019. június 4. Nyulász Péter író-olvasó találkozó, melyen az Eötvös József Általános Iskola 
2. osztályos tanulói vettek részt. ÉrdeklQdve hallgatták az író vicces történeteit és a megjelent 
köteteinek ajánlásait is.  

 
                                    

 

Jasztrab Istvánné 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
PROGRAMOK 2019 I. FÉLÉV 

 
„Régészeti felfedezések bibliai tájakon” címmel új, hét részes sorozat vette kezdetét 2019. 
március 7-én este könyvtárunkban. Az esték során Dr. Gürtler Katalin régészt és Frend László 
lelkészt hallgathatták meg az érdeklQdQk. Az elsQ alkalmat, mely "Az ókori világ hét csodája - 
a régészet kezdetei" címmel hangzott el, még további hat érdekes elQadás követte: 
Március 21.: „Psatyák nyomában - Ábrahám a nagy utazó: Harran, Ur, Uruk felfedezésének 
kalandos története”. 
Március 28.: „Góliát népe, a rejtélyes philisteusok és elt_nt városaik”. 
Április 4.: „A pásztorból lett király, Dávid és fia Salamon, az országépítQ”. 
Április 25.: „Az egyiptomi kivonulás régészet tükrében – Mózes és a 10 csapás emlékezete”. 
Május 2.: „A Biblia elveszett népei – edomiták, moábiták, arameusok, hettiták és a többiek”. 
Május 16.: „Jeruzsálem ókori történetének régészeti emlékei – Utazás Dávid király városába”. 
 

 
 
 
2019. március 12-én dr. Bistey Zsuzsa klinikai szakpszichológus, az Arkánum Szellemi Iskola 
alapítója "Arkangyali parafrázisok a XXI. században"  cím_ kötetének bemutatójára került 
sor. Horváth László, Lenti Város Polgármestere köszöntötte a közönséget, majd az elQadóval 
és a bemutatandó m_vel kapcsolatban osztotta meg néhány gondolatát a jelenlévQkkel. Dr. 
Bistey Zsuzsa kötetbemutató elQadásában többek között hallhattunk Rudolf Steiner osztrák 
filozófus, az antropozófia megalapítójának munkásságáról, az arkangyalokról, akik a többi 
angyal munkáját irányítják. Beszélt a közösségi szellem alakulásáról, az ember testi, lelki, 
szellemi fejlQdésérQl. A szerzQ véleménye szerint szellemi fejlQdés nem lehetséges a lélek 
kompromisszumot nem ismerQ vizsgálata nélkül. Kitért a napjainkban lezajló, az egész világot 
érintQ természeti, társadalmi változásokra is. Az est végén kötetvásárlásra és kötetlen 
beszélgetésre is lehetQség nyílt. 
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Az idei Internet Fiesta rendezvénysorozatának keretében könyvtárunk is csatlakozott a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár felhívásához. 
„Byte-ok között barangolva, könyvek között keresgélve” címmel internetes vetélkedQt 
hirdettünk, melyre négy csapat jelentkezett. Diákok és a nyugdíjas korosztály egyaránt 
megmutathatta tudását, ügyességét, gyorsaságát a képzQm_vészethez, építészethez, magyar 
népm_vészethez kapcsolódó kérdések megválaszolásával. A résztvevQ négy csapat helyezését 
minimális pontkülönbség döntötte el. 
Az eredmény: 
1. Bet_falók: Becze Diána, Beczéné Makaró Ildikó, Horváth Bernadett, Kovács Tünde 
2. DMK: Kovács Dalma, Kovácsné Vadalma Margit, Völgyiné Boa Katalin 
3. megosztott: Civil Nyugdíjas Klub: Császár DezsQ, Császár Gergely, Csondor Sándorné, 
Zakariásné Makaró Katalin és Cserkészek: Kovács András, Kovács Blanka, Stángli Rebeka. 
 

 
 
 
Rengeteg érdeklQdQt vonzott könyvtárunkba az amatQr festQ Horváth Bernadett „Életre! cím_ 
kiállítása 2019. április 2-án. 
Az est nyitányaként Czakó Alex, Kaszás Kilián (mindketten a Lenti Arany János Általános 
Iskola és Alapfokú M_vészeti Iskola növendékei) trombitaszólója csendült fel. Ezt követQen 
Német-Baksa Judit igazgatónQ köszöntötte a résztvevQket, majd Horváth László polgármester 
nyitotta meg a tárlatot. Felhívta a figyelmet többek között arra, hogy a m_vészet minden ága 
komoly üzenetek átadására képes. Az ifjú m_vész belsQ gondolatait, saját élményeit tárta a 
közönség elé. Nagy hatással voltak rá: Gustav Klimt, Vincent van Gogh, valamint a zalai 
kötQdés_ Molnár István, Tarcsay Béla és Zsupán József is. Munkái akril-, olajfestmények, de 
vegyes technikákat is szívesen alkalmaz. Egyik kedvence a grafit, azon belül is a portrérajzolás, 
a pasztellkréta valamint a dekorációs falfestés. A tárlat, amely galériánkat díszítette, 2019. 
május 4-ig volt látogatható. 
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Lelkes futballrajongók látogattak el könyvtárunkba id. Vlaszák Géza kötetének bemutatójára 
2019. április 9-én. 
A „60 év a fociban Nagykanizsán” cím_ m_ szerzQjével Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese beszélgetett. Az estet Német-Baksa Judit igazgatónQ 
nyitotta meg, majd Drávecz Gyula alpolgármester köszöntQjében a magyar labdarúgás jelentQs 
eseményeit foglalta össze röviden és a futball irodalmi, zenei és a filmm_vészeti megjelenésérQl 
is beszélt. A gazdag képi anyagot tartalmazó könyv végigkíséri a híres kapus életpályáját, 
tényszer_ adatokat közöl a sikerekrQl, kudarcokról. A bemutató során elhangzottak családi 
sztorik is a kapus-generációról. A rendezvény vendége ifj. Vlaszák Géza volt. A generáció 
harmadik tagjaként, édesapja nyomdokait követve napjainkban már kapusedzQként 
tevékenykedik- a mai korról, a futball fejlQdésérQl, változásairól osztotta meg gondolatait. A 
kötetlen beszélgetés folyamán felelevenedtek a régi emlékek, élmények, melyekbe a közönség 
is szívesen bekapcsolódott, az est végén kötetlen beszélgetésre, a megjelent kötet 
dedikáltatására is lehetQség nyílt. 
 
Tóth Péter Lóránt versvándor Arany János életérQl, PetQfi Sándorral való barátságáról szóló 
elQadásai hallgathatták meg vendégeink április 16-án. 
DélelQtt a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium diákjai, este pedig az irodalom iránt 
érdeklQdQk jöttek el könyvtárunkba. A magyar irodalom két kiemelkedQ alakját, életük 
fontosabb állomásait, munkásságukat, barátságukat "mesélte el" vendégünk. Nem csak a 
tankönyvekbQl ismert életrajzi adatok hangzottak el, a "sztorik"-on, verseken keresztül 
kirajzolódott a két, egymástól nagyon különbözQ személyiség_, de egymást nagyon tisztelQ és 
szeretQ ember alakja: a heves, lángoló márciusi ifjú PetQfi és a megfontolt, csendes, 
önbizalomhiánnyal küzdQ Arany. 
 
50 évvel ezelQtt, 1969. decemberében jelent meg az "Elérhetetlen föld"  cím_ antológia. 
A kötetben a "Kilencek" néven ismert költQcsoport, GyQri László, Kiss Benedek, Konczek 
József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József 
versei jelentek meg. A kerek évforduló alkalmából rendhagyó irodalom órán vett részt a Gönczi 
Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium két osztálya. A kötet alkotói közül ketten is szorosan 
kötQdtek Lentihez és térségéhez, Péntek Imre Lenti szülötte, Utassy József Rédicsen élt és 
alkotott utolsó éveiben. Róluk, a kötetrQl, a megjelenés körülményeirQl, a "Kilencek"-rQl 
Utassyné Horváth Erzsébet mesélt a fiataloknak, az Énekmondó együttes tolmácsolásában 
pedig megzenésített versek hangzottak el. 
 
Immár 2015 óta ünnepli együtt a táncm_vészet világnapját Kiss Norbert koreográfus, m_vészeti 
vezetQ, a Kerka Táncegyüttes és könyvtárunk. 
E jeles nap alkalmából vendégünk „Néptánc az oktatásban” címmel tartott tartalmas elQadást. 
A rendezvény során hallhattunk többek között a táncoktatás rendszerérQl, eredményeirQl, az 
intézményekrQl, továbbá a táncpedagógusokról és munkájukról. Bemutatásra kerültek jelentQs 
egyesületek, melyek e m_vészeti ág köré szervezQdtek: Martin György Néptáncszövetség, 
Örökség Gyermek Népm_vészeti Egyesület, Muharay Elemér Népm_vészeti Egyesület. A 
Kerka Táncegyüttes tagjai pedig színes m_sorral készültek, hiszen kalotaszegi, tyukodi és dél-
alföldi táncokkal örvendeztették meg a közönséget. 
 
Könnyed, légies, nQies - e szavak jellemzik Kelemen Ilona m_vészetét, aki drótszobrait 
mutatta meg a közönségnek 2019. május 7-én könyvtárunkban. 
Az estet Német-Baksa Judit igazgatónQ nyitotta meg, majd Horváth László polgármester 
köszöntQjében a m_kedvelQkhöz intézte szavait, kiemelve a képzQm_vészet, azon belül is a 
drótszobrászat szépségét, e mesterség fortélyait. Cikkát, ahogy családtagjai, barátai nevezik 
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saját bevallása szerint egy lóalak inspirálta arra, hogy belevágjon a drótok nem igazán könny_ 
megmunkálásába. Megtudhattuk többek között azt is, hogy honnan meríti ötleteit, mik a 
jövQbeni tervei. Egy rendhagyó tárlatvezetés keretében pedig bemutatta munkáit a 
nagyérdem_nek. A kiállításon, amely június 1-ig galériánkat díszítette, a nQi alakok többféle 
ábrázolása mellett különbözQ fák, lámpák is megtalálhatóak voltak. 
 

 
 
 
Rendhagyó irodalmi barangolásra invitálta Kovács Tünde és Lelkes András könyvtárunkba az 
érdeklQdQket 2019. május 21-én. 
A „Vers-kép-gondolat” címet viselQ elQadás központi témája sz_kebb hazánk természeti 
értékei, azon belül is a Kerka völgy kincsei. Az estet Német-Baksa Judit igazgató nyitotta meg, 
köszöntve a természet- és irodalomkedvelQ résztvevQket. Vendégeink a helyi állat- és 
növényvilág informatív, képekkel illusztrált bemutatása mellett versekkel, idézetekkel tették 
még felejthetetlenebbé az élményt. Hallhattunk többek között a legmagyarabb fafajról, a 
Lentiszombathelyen található Mária fáról és a hozzá f_zQdQ legendáról, a medes-hegyi 
keresztrQl, a bánatfák kettQs szerepérQl, valamint megismerkedhettünk vadállományunk 
adataival is. Egy kis játékra is sor került, a közönség közrem_ködésével megtudhattuk, hogy 
mekkora törzskerület_ a legnagyobb fa. Zárásként pedig, aki úgy gondolta, jelképes 
tölgyfaleveleken hagyhatott üzenetet az utókornak. 
 
„Emberek a pannon végeken: huszadik századi sorsok a magyar szlovén határ mentén” 
címmel 2019 tavaszán újabb kötete jelent meg Göncz László szlovéniai magyar írónak. 
EbbQl az alkalomból, a 90. Ünnepi könyvhét keretében vártuk a kötet bemutatójára az 
érdeklQdQket a könyvtár olvasótermébe június 12-én este. A történész (PhD), kisebbségkutató, 
író jelenleg a ljubljanai Nemzetiségi kutatóintézet tudományos kutatója. Számos tudományos, 
ismeretterjesztQ és szépirodalmi m_ve témájául választotta már a Muravidéket és az itt élQket. 
A kötetbemutatót az intézmény igazgatója, Német-Baksa Judit nyitotta meg, majd Horváth 
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László, Lenti Város Polgármestere történelmi korszakokat megidézQ köszöntQje következett. A 
kötetet Tóth Sándorné, a ZSZC Lámfalussy Sándor SzakképzQ iskola tanára mutatta be. A m_ 
hét nagyobb fejezetbe tagolva összesen huszonhét mélyinterjút tartalmaz, amelyek egy része 
most jelent meg elQször nyomtatásban. Ezek a portrék a megélt események felidézésével a 
huszadik század történelmének mozzanatait segítenek jobban megismerni a kötet olvasóinak. 
Tóth Sándorné a meginterjúvoltakhoz való saját személyes kötQdéseinek kiemelésével hozta 
közel a közönséghez a kötetben szereplQ egyes írásokat. A könyv több fejezetébQl 
hallgathattunk meg részleteket Szekeres Frigyesné és Dányi József értQ tolmácsolásában. A 
szerzQ bemutatta a m_faj sajátosságait, az interjúk születésének körülményeit, a válogatás 
szempontjait, hangsúlyozta a személyes sorsok felkutatásának fontosságát a történelmi 
korszakok megismerésében. Az est végén Német-Baksa Judit igazgatónQ záró gondolatai után 
lehetQség nyílt a kötet megvásárlására, dedikáltatására, kötetlen beszélgetésre. 
 

 
 
 
 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENT I GYERMEKRÉSZLEGÉNEK  
PROGRAMJAI  2019. I. FÉLÉV 

 
 
10prób@ - levelezQs vetélkedQ 
10prób@ címmel 6-7. évfolyamosokat vártunk egy böngészQs, „könyvbenkutakodós” 
vetélkedQre, ahol a helyi általános iskolák csapatai mérték össze tudásukat. A többek közt 
irodalmi, nyelvtani, matematikai, földrajzi, történelmi valamint informatikai feladványok közös 
megoldása mellett nem titkolt célunk a csapatszellem és a könyvek, az olvasás iránti 
elkötelezQdés erQsítése. A majd egy hónapot felölelQ vetélkedQn sikerrel vették az akadályokat 
a gyerekek, a következQ eredmények születtek: 
1. Csajduó: Toplek Léna, Ujj Anna Kiara (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2.Prült barátnQk: Brunner Nóra, Weiland Ramóna, Zakó Adrienn (Lenti Arany János 
Általános Iskola és AMI) 
3.Marsraforgók: Joós Liliána, Peszleg Viola, SzQke Kata (Lenti Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola) 
 
József Attila Versmondó verseny 
2019. április 1-én sok lelkes kis versmondó ünnepelte együtt József Attila születésének 114. 
évfordulóját könyvtárunk olvasótermében. A szavalóversenyre a Lenti Arany János Általános 
Iskola és AMI, Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola valamint a Rédicsi Móra Ferenc 
Általános Iskola diákjai érkeztek. A kötelezQ versek (Tiszta szívvel, Ady emlékezete) 
elhangzása után hallhattuk többek között Romhányi József, Hamvas Béla, Kosztolányi DezsQ 
és Johann Wolfgang von Goethe sorait is. A zs_ri tagjai: elnök Kovács Kálmán tanár, Dávid 
Cecília intézményvezetQ (Lovászi) és Német-Baksa Judit könyvtárunk igazgatónQje. Döntésük 
alapján a következQ eredmények születtek: 
Helyezettek: 
5-6. osztály: 
1. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
2. Bicsák Mátyás (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
3. Aranyos Miklós (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
7-8. osztály: 
1. Lukács Anna Dorottya (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
1. Steiner Joakim (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Tüske Hanna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola) 
A megyei forduló Zalakaroson került megrendezésre 2019. április 13-án, melyre a következQ 
szavalókat nevezte a zs_ri: Bicsák Mátyás, Lukács Anna, Peszleg Viola, Steiner Joakim. 
 
Posztolj verset az utcára! 
Április 11. - a magyar költészet napja, József Attila születésnapja. E jeles alkalomból idén is 
csatlakoztunk az országos „Posztolj verset az utcára!”- felhíváshoz. A rossz idQ ellenére is 
többen érdeklQdtek a program iránt, az óvodások, iskolások és felnQtt olvasóink között is szép 
számmal akadtak olyanok, akik megmutatták kedvenceiket. Míg az aprónép színes ceruzát 
ragadott, addig a nagyobbak az online formátum adta lehetQségeket kihasználva „öltöztették új 
köntösbe” a verseket. A sok-sok színes strófa között találhattunk Ady Endre, Lackfi János, 
Szabó T. Anna sorait is.  
 
Húsvétváró délelQtt 
Humoros elQadás, kreatív ötletek és sok-sok gyermekkacaj jellemezte az idei húsvét-váró 
délelQttöt könyvtárunkban 2019. április 13-án. „Bors néni és a nyulak” címmel a Pro Arte 
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Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoport m_sora aratott nagy sikert. A tanulságos nyuszis 
történet megtekintése után lehetQség nyílt a paravánok mögé is bepillantani.  
Az ünnep jegyében az érdeklQdQk Pr Ildikóval díszítettek mézeskalácsból készült húsvéti 
tojást, Gerzsényi Ginával pedig egy igazán ötletes használati tárgyat, színes tolltartót készítettek 
újrahasznosítható anyagokból. 
 

 
 
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 
Ügyes mesemondók, mosolygós szemek és sok-sok jó történet jellemezte az idei Hetedhét 
Ország Mesemondó Versenyt. Az április 29-i megmérettetésre tréfás népmesékkel, valamint 
csalimesékkel készültek a gyerekek.  
A zs_ri - Német-Baksa Judit igazgatónQ, Gazdagné Hancz Erika volt óvónQ, Gyuránné Pusztai 
Lívia pedagógus - döntése alapján a következQ eredmények születtek: 
Helyezések: 
1. Csete Noel, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
2. Cseresnyés Jázmin Buda ErnQ Körzeti Általános Iskola, Lovászi 
2. Takács Petra, Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
3. Berta Janka, Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 
3. Szabó Emese, Pákai Öveges József Általános Iskola 
Különdíjban részesültek: 
Čivre Ádám, 1. sz. Lendvai Kétnyelv_ Általános Iskola 
Demjén Réka, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
Kis Kira, Tófeji „KincskeresQ” Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye 
 
Közösségek Hete 2019 – Segít a mese 
2019. május 8-án elsQ osztályos nebulók látogattak el velünk a mesék világába. A délután közös 
beszélgetéssel indult, hogy mit is jelent számukra a mese, melyek a kedvenc történeteik, majd 
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célzottan a meseszereplQk tulajdonságaira terelQdött a szó egy játék keretében.  Az interaktív 
elQadás középpontjában a mesék közösségfejlesztQ, önsegítQ szerepe állt. Lori Lite: A dühös 
polip cím_ relaxációs mesekönyve képezte a foglalkozás alapját. A mesélés során a kicsik a 
fQszereplQvel együtt ügyesen gyakorolták a helyes légzést, melynek nagy jelentQsége van mind 
a testi, mind a szellemi ellazulásban is. Lényeges, hogy a négy alapérzelmen (düh, szomorúság, 
félelem, boldogság) túl a gyerekek ismerjék fel, érezzék és fogadják el érzelmeiket. 
Végül egy könyvet (Eline Snel: Ülj figyelmesen, mint egy béka: mindfulness-gyakorlatok 
gyerekeknek és szüleiknek) ajánlottunk a kisdiákok figyelmébe, amely hatékony segítséget nyújt 
a tudatossá válásban. Természetesen egy kis könyvnézegetésre is maradt idQ, hiszen a mesék 
szerepe minden gyermek életében meghatározó. Örömmel tapasztaltuk a kis csapaton a pozitív 
hozzáállást valamint azt, hogy számukra az összes mesével töltött perc fontos.   
 
Közösségek Hete 2019 – VerslelQ 
2019. május 7-én egy interaktív, játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg harmadik 
évfolyamos diákok helyi szerzQkkel a verseik tükrében. A délután folyamán a hangsúly a 
költészet szeretete mellett arra irányult, hogy a gyerekek minél inkább megismerjék sz_kebb 
környezetünk kulturális értékeit. Képversekkel, átírt változatokkal, modern köntösbe bújtatott 
strófákkal keltettük fel a gyerekek figyelmét. Továbbá zalai írókat, költQket - Kiss Dénes 
(Pacsa), Kanizsa József (Nagykanizsa), Turbuly Lilla (Nova), Utassy József (Rédics) - 
mutattunk be; rendhagyó módon különféle feladatokon keresztül ismerkedhettek meg 
m_veikkel. Munka közben a zalaegerszegi Énekmondó EgyüttestQl hallhattak megzenésített 
verseket. Jellegzetes tájszavak és saját elképzeléseik felhasználásával pedig versalkotásra 
sarkalltuk Qket, valamint rímbe is szedhették gondolataikat a csapatok. Az elkészült m_vekbQl 
a számítástechnika segítségével színes szófelhQk készültek. Összességében elmondható, hogy 
sikeresen zárult a nap, hiszen a nebulók figyelmesen hallgatták az elQadást, valamint a 
gyakorlati feladatok megvalósulását kreatív ötleteikkel is gazdagították. 
 
„Ribizli mesél”  
Új oldaláról mutatkozott be könyvtárunkban Ribizli bohóc a helyi alsós nebulóknak. Vidám, 
pörgQs produkció keretében mesékkel, megzenésített versekkel valamint hangszerekkel 
örvendeztette meg a gyerekeket, tette mindezt a már jól ismert bohócjelmeze nélkül.  A 
foglalkozás során a diákok fQszereplésével egy népmese dramatizálására is sor került. A 
gyerekek hamar megkedvelték közvetlen vendégünket, örömmel vettek részt a különféle 
játékokban. Így a közös zenélésbQl, élményekbQl egy nagyon jó hangulatú délután kerekedett. 
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Nyári Kézm_vesház 
A nyár nem múlhat el kézm_veskedés nélkül a könyvtárban. Az idén az ügyes kez_ kicsik ismét 
birtokba vehetik a gyermekrészleget. Június és júliusban 6 alkalommal, szerdánként várjuk 
különféle ötletekkel a gyerekeket:  
- játékot készítünk papírból,  
- festési technikákat próbálunk ki,  
- használati tárgyakat gyártunk csipeszbQl és filcbQl,  
- a kísérletezés sem maradhat el,  
- valamint a meséket kreatív módra dolgozzuk fel.  
Természetesen a tavalyi évekhez hasonlóan fQ cél a jókedv és a fantázia szárnyalása, valamint 
az, hogy a kreatívkodás mellett mindenki találjon magának olvasnivalót. 
 

 

 

 

Baksa Melinda 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK  2019. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI  

 
 

Január 5. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekbQl, beszélgetés a karácsonyról, 
könyvtári karácsonyfa lebontása 

Február 2. Könyvmoly Klub - A mi meseregényünk - ötletek 
Február 16. Könyvmoly Klub 
Február 16. Jelmezeljünk - farsangi álarc készítése 
Március 2. Könyvmoly Klub - Farsangi mulatság 
Március 6-tól Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár tavaszi díszbe "öltöztetése" 
Március 30. JÁTÉK-VÁR átadása, megnyitása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március 30. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja  

Legkedvesebb magyar népmesém rajzpályázat kiállítás megnyitó és jutalmazás 
Április 5. Rendkívüli Varázslatos Karosszék: Húsvétváró díszítés 
Április 18. Könyvmoly Klub 
Április 18. Varázslatos Karosszék: Húsvétváró foglalkozás 
Április 27. Könyvmoly Klub - anyák napi képeslap készítése 
Április 27. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézm_ves - üdvözlQlap virággal és 

idézettel 
Május 4. Varázslatos Karosszék: Anyák napi kézm_ves - üdvözlQlap virággal és 

idézettel 
Május 11. Könyvmoly Klub - új könyvek és társasjátékozás 
Május 25. Könyvmoly Klub - Harry Potter - Teszlek Süveg 
Május 25. Gyermeknap a Gyermekkönyvtárban - Játék-Vár és sárkányos ceruzatartó 

készítése 
Június 1. Könyvmoly Klub – új könyvek 
Június 26. Könyvmoly Klub 
 
 

Magyar Szilvia 
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MKE ZALA MEGYEI SZERVEZET  
TISZTÚJÍTÓ TAGGY^LÉS – CSAPATÉPÍTP NAP 

 
2019. április 8-án tisztújító taggy_lést tartott az MKE Zala Megyei Szervezete, amin 46 tag 
képviseltette magát. A jelenlévQ tisztviselQ-jelöltek a taggy_lés elQtt szóban is megerQsítették 
azt, hogy elfogadják a jelölést. 
A taggy_lés 46 tagja titkos szavazással választotta meg az MKE Zala Megyei Szervezetének új 
tisztségviselQit. Ezek alapján a közgy_lés Bognár Csillát 41 szavazattal az MKE Zala Megyei 
Szervezet elnökévé választotta. 
A szavazás alapján az MKE Zala Megyei Szervezetének elnökségi tagjai: 
Nitsch Erzsébet, Temleitner Krisztina, Tóth Renáta, Musztács Krisztián. 
Tanácsi képviselQ: Szabóné Mikla Éva lett. 
A küldöttközgy_lés a szavazás alapján az alábbi küldötteket választotta: Dóráné Mészáros 
Anikó, Gyapay Vera, Szekeresné Farkas Matild, Verebélyi Judit. 
Az új elnökség 2019. április 30-án Zalaegerszegen a József Attila Városi Tagkönyvtárban 
elköszönt a régi elnökségtQl. Átadásra kerültek a szervezetet érintQ iratok. 
2019. május 27-én  az új elnökség Zalaegerszegen megtartotta elsQ hivatalos ülését, ahol szó 
esett a szervezet fontosabb tudnivalóiról, csapatépítQ tréningrQl, az Qszi szakmai kirándulásról 
és egyéb teendQkrQl. 
2019. június 3-i csapatépítQ tréningre 32 fQ jelentkezett. Idén a szervezQk a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár munkatársai voltak. A helyszín a zalaegerszegi Falumúzeum volt. 
A csapatépítést egy érzékenyítQ kutyás program színesítette, a Zalai Kutyasuli jóvoltából. Majd 
ezt követQen „Kutyás” vetélkedQn  vettek részt a tagtársak a CSAK kupáért. A programot közös 
étkezés zárta. 
Az MKE Zala Megyei Szervezet létrehozott egy facebook csoportot és egy közös 
levelezQfelületet az elnökség és a tagok számára. 
 

 

Bognár Csilla 
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ÍZELÍTP A FÁKLYA M^VELPDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
2019. I. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL  

 
 
JANUÁR 
Magyar kultúra napja  2019. 
„Vásznam az acél, ecsetem a flex, festékem a hegesztQgép...” 
Roberto Fabro (Kovács Róbert) letenyei származású acélszobrász hulladékvasból készült 
miniat_r alkotásaival mutatkozott be szülQvárosában. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁRCIUS  
VI. Hóvirág Tavaszi M_vészeti fesztivál 
A m_velQdési házzal közösen szervezett rendezvénysorozatra 2019-ben 6. alkalommal került 
sor. 
 
Letenye 1989-ben kapott városi címet, a 30. évfordulóhoz kapcsolódóan rajz-, irodalmi-, és 
fotópályázatra invitáltuk az érdeklQdQket. 
A beérkezett pályamunkákból március 1-jén nyílt kiállítás a könyvtárban. 

 
„A legm_vészibb, a legszebb farsangi jelmez a zenem_vek kottája: a zeneszerzQ az ötvonalas 
kottasorokban rejti el lelkének titkait, a nekünk szánt zenei gondolatait” – hallhattuk Horváth 
Imre szombathelyi karnagy bevezetQjében, aki „Az állatok farsangja és farsangi szokások a 
zenében” címmel tartott elQadást. 
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„Tolvaj a Holdról” – Mészáros T. László fotóm_vész díjnyertes kisfilmjeinek bemutatója, 
beszélgetés az alkotóval. 
 
„Letenye társasjáték” a várossá válás 30. évfordulója alkalmából elkészült Letenye társasjáték 
bemutatója könyvtárban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Az Antarktisz hatalmas, tökéletesen élettelen, ugyanakkor fantasztikusan tiszta és érintetlen. 
Semmi sem indokolja itt az életben maradást.”  
„44 nap és 4 óra” - Antarktisztól a Déli sarkig – vetítéssel színesített élménybeszámoló. 
Vendégünk volt Rakonczay Gábor extrémsportoló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
József Attila Versmondó verseny területi forduló 
Március 29-én került sor a Költészet napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó 
versenyre. A körzet 5 általános iskolájából 28 felsQ tagozatos diák - két korcsoportban - 
mutatkozott be Dányi József, a lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 
3 tagú zs_ri elQtt. A m_velQdési házban folyó felújítási munkálatok miatt a könyvtárban sem 
volt biztosítva a f_tés, így a rendezvényre - rendhagyó helyszínen - a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében került sor. 
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ÁPRILIS  
„Ákom- bákom berkenye…” - húsvétváró kézm_ves foglalkozás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föld napja 2019.  
”Az amuri tigristQl az andóki flamingóig - a kék bolygó természeti csodái” – kiállítás 
Gelencsér Gábor újságíró zászló- és bankjegy gy_jteményébQl. 
Vendégünk: Lelkes András a Mura-menti Tájvédelmi Körzet természetvédelmi Qre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÁJUS 
Szív adja szívnek szívesen…” – anyák napi kézm_ves foglalkozás a kastélyparkban 
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Gyermeknap 2019. - Kastélyparki gyermekparti  

- kézm_ves foglalkozás 
- aszfaltrajzverseny 
- Star Wars játékkiállítás 

 

 

 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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NYÁRON SINCS SZÜNET ALMÁSHÁZÁN!  
RENDKÍVÜLI KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS RENDHAGYÓ ELPADÁSOKKAL ÉS 

KÜLÖNLEGES VENDÉGEKKEL 
 

A 24 órás almásházi Vadonleltárhoz kapcsolódva, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
támogatásával július 26-27-én három izgalmas ismeretterjesztQ elQadásnak adott otthont a helyi 
könyvtár.  Az elsQt Horváth JenQ halgazdasági szakmérnök tartotta. A központi téma a kis 
patakok halfaunája volt, ami azért különösen izgalmas, mert ezek a kisvizek különleges 
értékeknek, köztük védett hal- és rákfajoknak adnak otthont.  Az érdeklQdQk áttekintést 
kaphattak az álló- és a folyóvizek fajösszetételének ökológiai hátterérQl. Ezek fényében sokkal 
könnyebben volt értelmezhetQ az elQadás elQtt nem sokkal elvégzett halfelmérés eredménye. 

 
 
Egy rejtélyes világba, a denevérek életébe vezette be a hallhatóságot Fehér Csaba Endre 
biológus. Érdekes képekkel szemléltetett elQadásában többek között betekintést nyújtott a 
hangdetektoros denevérfelmérés és fajmeghatározás módszerébe. A szavakat azután tettek 
követték és az elQadást követQen bevetésre kerültek a denevérhangokat értékelQ és rögzítQ 
detektorok. Dr. Klein Ákos baglyokról szóló elQadásán nem volt szükség a vetítQre, mert - a 
jelenlévQ gyermekek nagy örömére - a szemléltetésrQl három meglepetésvendég gondoskodott:  
Boby, a gyönybagoly, valamint két füleskuvik fióka.  A hamarosan elengedésre kerülQ fiókák 
a könyvtárban kapták meg a madárgy_r_t, így a gy_r_zés értelmérQl és eredményeirQl is 
beszélgethettek a résztvevQk a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vezetQjével.  

               
        

 Lázár Péter 
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HÍREK  

KÖNYVTÁRI ELISMERÉSEK  

2019 igazán gazdag év volt a megye könyvtári kitüntetéseit nézve. 

Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
augusztus 16-án, munkásságának elismeréséül a Magyar Ezüst Érdemkereszt állami 
kitüntetésben részesült.  

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, Pappné Beke Judit ugyanekkor  
Szinyei József Díjat kapott.  

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója az Együtt Zalaegerszegért 
Lokálpatrióta emlékplakettet vehette át. 

 

 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 
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