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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
 
2017. 1. félév rendezvényei 
 
Január 24-én került sor könyvtárunkban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett 
Keresztury Szavalógálára. Városunk középiskolásai Keresztury József és Keresztury Dezső 
műveiből adtak elő, a programon közreműködött az Ady Endre Általános Iskola és 
Gimnázium növendékeiből alakult Pacsirták Énekegyüttes. 
 
Február 14-én a „Zalai honvédek Kárpátalján” c. kötet bemutatóját tartottuk, melyet 
intézményünk a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárával közösen szervezett. A 
könyvet Dr. Szabó Péter DSc. hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
tudományos főmunkatársa, Molnár András, a MNL Zala Megyei Levéltára igazgatója és Kiss 
Gábor, könyvtárunk igazgatója mutatta be. A rendezvényre nagyszámú közönség gyűlt össze, 
jó hangulatú találkozó volt. 
 
Ebben az évben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Az emlékév méltó 
megemlékezéseként március 2-án rendhagyó irodalomórát tartottunk az Ady Endre Általános 
Iskola és Gimnázium 7. évfolyamos tanulói számára.  Arany János életrajzát, verseit, balladáit 
idéztük fel, az internet segítségével zenés feldolgozásban és színészek előadásában. Az óra 
végén kiscsoportos formában tesztet töltöttek ki a csapatok, a győztesek jutalomban 
részesültek. 
Arany életéről összeállítottunk egy kiállítást, melyet közel két hétig lehetett megtekinteni, 
könyvet kölcsönző olvasóink pedig Arany János idézetet kaptak ajándékba. 
 
Az Internet Fiesta programsorozatát 2017-ben március 22 – 29. között szerveztük meg. Ebben 
az évben az „Utazás – Könyvtár – Internet” központi témakör került a középpontba. 
Ezt szem előtt tartva március 23-án Dr. Gyenes Imre kollégánk képeslap-bemutatót tartott 
„Zalaegerszegi utazások – Képeslapok a virtuális térben” címmel. 
Március 27-én „Látnivalók – nevezetességek Zala megyében” címmel tartott előadást Tódor 
Tamás, a zalaegerszegi Tourinform iroda munkatársa. 
Március 28-án rendhagyó irodalomórát állított össze Kocsisné Sipos Rozália, a Csány László 
Szakközépiskola 9. osztályosai számára, „Hemingway nyomában” címmel. 
Szintén e napon Dr. Szinku Mihály „El Camino – utazás önmagunk felé” címmel vetítéssel 
egybekötött úti beszámolót tartott.  
Március 29-én Fekete Gábor kollégánk praktikus ötletekkel látta el a középiskolásokat, illetve 
délután a felnőtt hallgatóságot „Egy bőröndnyi tanács utazáshoz” c. előadásával. 
Március 24. – 25. között a könyvtár állományából kivont könyvek kerültek árusításra, igazán 
nagy volt az érdeklődés. 
 
Április 6-án egy rendhagyó találkozóra került sor, „Jazzköltészet Zalaegerszegen” címmel. Az 
est folyamán Tóth Imre és Gyukics Gábor versei, műfordításai hangzottak el Kardos Endre és 
Németh Zsolt improvizációs zenei kíséretével.  Érdekes, maradandó élményt nyújtó találkozó 
volt, az est különlegességét jól mutatta a hallgatóság nagy száma, s természetesen a kiváló 
hangulat. 
Április 11-én a Költészet napjára emlékeztünk meg, melyen közös versfelolvasást tartottunk 
középiskolások részvételével, s a megemlékezés végén a kedvenc idézeteket léggömbökön 
engedtük fel a levegőbe.  
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Ebben az évben is megszerveztük a zalai iskolai könyvtárosok és gyermekkönyvtárosok 
továbbképzését, melynek témája: „Hogy mondják X –Y nyelven? Kommunikációs nyelvi 
kódok a tanár – diák világban”.  Első előadónk Nagy Réka klinikai szakpszichológus volt, aki 
„Érted? Értem! Az Y – Z generáció kommunikációs világa” témában adott útmutatást, majd 
Dr. Lovászi Andrea gyermekirodalom – kutató, kritikus tartotta meg a „Mit olvas a mai 
kamasz? Tabutémák, konfliktuskezelés, felnőtté válás a Young Adult világban” c. előadását. 
A találkozó végén a résztvevők kérdéseket tehettek fel a szakembereknek. 
Május 8-án „Ilyen nagy dolog a szabadság…” Iskolai ünnepségek forgatókönyvei az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére c. módszertani kiadvány ünnepélyes bemutatójára 
került sor. Köszöntőt mondott: Velkey Péter, ZMJV Humánigazgatási Osztály 
osztályvezetője, közreműködtek a zalaegerszegi Ady Endre Ált. Iskola, Gimnázium és AMI, 
valamint az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tanulói. 
Június 1-jén Léka Géza volt vendégünk, s ezzel a találkozóval kezdődött el az idei Ünnepi 
Könyvhét programsorozata. Az Utassy – díjas költővel Szemes Péter, a Pannon Tükör 
főmunkatársa beszélgetett. 
Június 6-án este „…ergo sum…” Színház – költészet – zene címmel Baj László 
színművésszel találkozhattunk. Az érdekes esten közreműködött az Ergo sum project. 
Június 8-án került sor az Ünnepi Könyvhét megnyitójára a Mimosa Lounge – ban, ahol sor 
került a Pannon Tükör legújabb számának bemutatójára, valamint irodalmi beszélgetés 
hangzott el kollégánkkal, Tóth Imre költővel. Az esten közreműködött Kaj Ádám, a Pannon 
Tükör főszerkesztője.  
Június 13-án intézményünk vendége volt Szakolczay Lajos József Attila– és Széchenyi - díjas 
irodalom– és művészetkritikus, akivel Szemes Péter, a Pannon Tükör főmunkatársa 
beszélgetett. 
2017. június 24-én került megrendezésre a „Múzeumok éjszakája” programsorozat, melyhez 
könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott. „Kis zalai sajtótörténet” címmel Dr. Gyenes Imre 
tartott előadást, majd „Újságmentés” témában Cserhalmi Henriette könyvrestaurátor vezette 
be a hallgatóságot e különleges szakma rejtelmeibe. Végül „Zalai sajtó a világhálón” címmel 
Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes tájékoztatta e területről az érdeklődőket. 
 

             Kocsisné Sipos Rozália 
 

 
       
 
A KSZR szolgáltatás keretében megvalósult programok 2017. I. félévben 

 
 
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK DIÓHÉJBAN 

 
2017. április 6-án Rigó, vagyis Lovranits Júlia 
mesemondó és biológus volt a vendégünk. Bakon 
az óvodásoknak, Zalaszentmihályon, Csonkahegy-
háton, Zalaszentivánon, Pókaszepetken, és Pako-
don az iskolásoknak mesélt az erdő madarairól és 
állatairól. A mesemondó meghitt kapcsolatot 
alakított ki közönségével.  Madárhang 
felismerésben is jeleskedtek a gyerekek. Júlia 
érdekes történeteket mesélt és együtt játszott a 
hallgatósággal. Mesélt az erdőről, madarakról és az  

43 
 



HÍREK 

állatokról. Kézjeleket használt, például indiai mudrákat és ázsiai kéztrükköket. A gyerekek 
kézjelek segítségével megjelenítették az állatokat és madarakat. Vidám és tanulságos perceket 
töltöttünk Júlia társaságában. 
 
Fábián Janka 
2017. április 7-én 19.00 órakor Gellénházán Fábián Jankával találkozhatott az irodalom iránt 
érdeklődő közönség. A helyi könyvtáros, Madarász Lászlóné köszöntője után Kiss Gábor a 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
mondott bevezetőt a találkozóhoz.Az írónővel Iványi 
Ildikó nyugalmazott pedagógus beszélgetett. Fábián 
Janka történelmi romantikus regényeit ma már 
rengetegen ismerik és szeretik, pedig kezdetben a 
nagy kiadók sorra elutasították műveit. Az írónő 
mesélt nekünk kudarcról és kitartásról, kedvenc 
könyveiről és a benne élő történelem tanárról.” 
Engem szó szerint az olvasóim fedeztek fel „-
mondta az írónő. Fábián Janka könyveit szeretik az 
emberek, mert közérthetőek az események, 
érdekesek és fordulatosak. A közönség nagy 

érdeklődéssel hallgatta a beszélgetést és a végén kérdéseket tettek fel az írónőnek. A 
könyvvásárlás és a dedikálás mellett kötetlen beszélgetésre is jutott idő. 

 
Kertész Edina ifjúsági írót május 10-én fogadták a 
búcsúszentlászlói könyvtári szolgáltatóhelyen. Edina 
részleteket olvasott fel a Dodó nyomozó és az idomított 
cápa című regényéből, majd beszélgetett és nyomozósat 
játszott a gyerekekkel. Végül meghallgatott minden kis 
diákot, akik jó ötletekkel szolgáltak új találmányokról. 
 

 
 
 

Berg Judit írónőt május 18-án Nemesapátiban várták 
izgatottan alsós és felsős diákok egyaránt, még rajzokat is 
készítettek a műveiről. Az írónő sokat mesélt magáról, a 
gyermekeiről, s arról, hogyan született a lányának mesélt 
történetekből az első könyve. A gyerekek és felnőttek 
folyamatosan kérdezhettek, s a válaszokból ismerhettük 
meg jobban az írónő munkásságát.  
 

 
 
Mészöly Ágnes írónő május 31-én Nagykapornakon és Zalabérben találkozott az ifjúsággal. 
Először az irodalom és a tanításának fontosságáról beszélt, majd egy rögtönzött vetélkedőt 
vezetett le a gyerekekből hirtelen összeállított csapatok részvételével. A vetített képek a 
kérdések mellett egyben könyvajánlóként is funkcionáltak. Beszélt a Szabadlábon című 
regényéről, s a most megjelenő Ez egy ilyen nap című könyvéről, melyből fel is olvasott egy 
részletet. Zalabérben megmutatta a „munkafüzetét” is, melyben a regényötleteit, 
cselekményterveit tárolja. 
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2017. május 24-én Vig Balázs író látogatott el a tófeji, pölöskei és bagodi gyerekekhez, akik 
nagy érdeklődéssel várták a találkozót. Izgalmas fordulatokban nem volt hiány. Balázs 
kalózkendőben jelent meg, ezzel borzolva a hangulatot. Lehengerlő és energikus 
előadásmódja bámulatba ejtő volt. A rendhagyó könyvbemutatón a Puszirablók című 
regényéből felolvasást is szervezett a tanító néni bevonásával. Vig Balázs Puszirablók című 
regénye nagy sikert aratott a gyermekek körében. 
 

 
 
 
KÖNYVTÁRMOZI FOGLALKOZÁS BAKON 
 
Bakon nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a 
felnövekvő nemzedék megismerje szűkebb hazáját 
és hagyományait. A baki faluházban a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és azon belül a 
KSZR csoport jóvoltából rendszeresen 
KönyvtárMozi programokban részesülnek a 
gyerekek. 2017.02.09-én az Ízőrzők című filmet 
vetítették. A Göcseji Falumúzeumban felvett 
filmet láthatták a fiatalok.  
A Helyi Értékőrző Ifjúsági Csoport volt a cél 
közönség, akik a vetítéshez kapcsolódóan elkészítették a filmben bemutatott régi falusi 
ételeket, mint a búza és krumpli prószát és a pörkölt tortát. Természetesen ügyes falusi 
asszonyok segítettek a gyerekeknek. Végül elfogyasztották a finom népi ételeket. 
 
 

Nagyné Tóth - Farkas Julianna, Czirákyné Tóth Edit 
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR  

 
2017. 1. félév rendezvényei 
 
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 
Közreműködött: 
 Kassai Franciska – megzenésített vers 
 Király Erika – vers 
 
Február 7. 
„Egy szívdobbanás...” című verses délután Bajzikné Panni A Balaton dicsérete című kötetéből 
A költeményeket előadják: 
 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 
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Február 17. 
Az Élhető Jövőért Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye 
„Festetics György és Keszthely” című előadás 
Előadó: Dr. Müller Róbert – ny. múzeumigazgató 
 
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 
Közreműködött: 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 
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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 
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 
Közreműködött: 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 ünnepség 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 
 

48 
 



HÍREK 

Június 2. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
"Helikoni életképek" c. fotókiállítás megnyitója 
Visszaemlékező gondolatokat mondott: Pelcz István – tanár 
 
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 
 
              Kalmárné Amberg Xénia  
 

 
 

A gyermekkönyvtár programjai 2017. 1. félévben 
 

Január 7. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekből 

Február 4.  Könyvmoly Klub: Farsangi nyomozás - kézikönyvtár használat 

Február 18. Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kampány  
eredményhirdetés és díjátadó 

Február 18. Könyvmoly Klub 

Március 3.  Ribizli bohóc vidám, zenés-verses tavaszköszöntő műsora 
 

 
 

Március 7-től Rendkívüli varázslatos karosszék:  
A könyvtár tavaszi díszbe "öltöztetése" 

Március 9, 22, 24. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 1. 
A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Március 16, 31. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 
 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Március 23. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
 Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 
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Március 27. József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója 
  Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 
Április 1.  Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja 50.                        
 Legkedvesebb Andersen mesém 

rajzpályázat kiállítás megnyitó és jutalmazás  

Április 5, 27. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 
 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Április 6. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 1. 
 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Április 7. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár húsvéti díszítése 

Április 7. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
 Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Április 13. Könyvmoly Klub 

Április 13. Varázslatos Karosszék:  
Húsvétváró kézműves foglalkozás, üvegmatrica festés (tojás minta) 

Április 29.  Könyvmoly Klub - Játék a betűkkel 

Május 2. Könyvtár bemutató + Könyvjelző készítő kézműves foglalkozás 
Játék a betűkkel - Interaktív foglalkozás Keszthelyről  
Tapolcai Járdányi Pál Zenei AMI 

Május 12, 18. A Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 
Hej, halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Május 27.  Könyvmoly Klub - Játék a betűkkel  

Május 29. Vár Rád a Könyv-Tár-Túra – Döntő 
  Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

                             
 
Június 10. Könyvmoly Klub  

Június 13-tól  Kiállítás a Vár Rád a könyv-tár-túra alkotásaiból  

Június 21-23.  Olvasótábor a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában 
                      a Vár Rád a könyv-tár-túra döntőseinek jutalma 

Augusztus 16.  Könyvmoly Klub  
 

Magyar Szilvia 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI - KSZR SZOLGÁLTATÁS 
 
2017. 1. félév rendezvényei 
 

Szülő klub 
 
„Én akarom, én csinálom- szemben a dackorszakkal” címmel tartotta előadását január 25-
én könyvtárunkban Szabóné Balázs Mónika a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti 
Tagintézményének pszichológusa. A gyermekeknél a körülbelül másféltől - három és fél éves 
korig terjedő időszakot a hétköznapi nyelvben dackorszak néven ismerjük. Ez az az időszak, 
amikor kezd kialakulni a gyermek test-én tudata, éntudata, kezdi felismerni saját vágyait, 
szükségleteit, kezdi kipuhatolni a saját határait. Ennek legforradalmibb megnyilatkozása a 
saját akaratának érvényesítésére való törekvés. A probléma abból adódik, hogy ezek a vágyak, 
szükségletek sokszor ellentétesek a felnőtte céljaival, vágyaival. Ekkor fordul elő a szülők 
által oly jól ismert HISZTI- mondta el a szakember. Fontos tudni: A gyermek nem azért 
hisztizik, hogy bennünket bosszantson! Ezek az indulatkitörések az érzelmi fejlődés 
elkerülhetetlen velejárói. Elengedhetetlen, hogy higgadtan kezeljük a helyzetet és tudassuk 
vele, elfogadjuk és megértjük őt. A pszichológus gyakorlati tanácsokat adott, miként előzhető 
meg, mit tegyünk és mi az, amivel nem megyünk semmire. Az előadás végén a szülők, 
nagyszülők és pedagógusok kérdéseire válaszolt a szakember. 
 
„Érzelmi és viselkedészavarok gyökerei: a korai szülői hatások szerepe” című 
előadásával Fábry Zoltán pszichológus volt könyvtárunk vendége február 24-én este. A 
szakember elmondta, hogy a gyermekpszichológia rengeteg olyan feltárást végzett, amelyből 
kiderül, hogy a korábbi téves gyakorlattal szemben, („hadd sírjon, erősödik a tüdeje”) minél 
előbb reagálni kell a gyermek jelzéseire. Ha az anya számára kiderül, mi okozza gyermeke 
panaszát, megfelelően tud cselekedni (megeteti, tisztába teszi, de lehet, hogy elég csak 
megnyugtatni). Ebből a csecsemő arra „következtet”, ha problémája van, és azt jelzi, 
segítséget nyújtanak. És ezzel a gondolattal fejlődik tovább, és válik olyan emberré, aki, ha 
problémája adódik az életben, bátran tud segítséget kérni. 
 
2017. március 24-én ismét Fábry Zoltán pszichológus tartott előadást „Lelki szükségletek a 
korai időszakban” címmel.  A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakembere utalva egy 
korábbi előadásán elhangzottakra elmondta, hogy mennyire fontos a korai időszakban a 
csecsemőre hangolódás, az igényeihez való alkalmazkodás és reagálás az érzelmeire. Ha 
reagálunk, érzi, hogy a problémáját megoszthatja a világgal (az anya a világot jelenti 
számára). Ez a tudat egész életében elkíséri, felnőttként is meg tudja beszélni a problémáit, ha 
szükséges, tud segítséget kérni. Hozzá kell segítenünk a gyermeket - csecsemőkor utáni 
időszak -, hogy megtapasztalhassa a sikerélmény érzését, a „képes vagyok rá” érzést, melynek 
a leválásnál –kamaszkor- is fontos jelentősége lesz. Ezt a tudatalatti gondolatot magunk mellé 
állítva - a gyermeket nem elkényeztetve és helyette mindent elintézni -, mint „edző” 
segíthetjük a fejlődését és identitásának kialakulását. Tehát amire koránál fogva már képes, 
azt hagyjuk rá, hadd próbálja megoldani. 
 
Utassy József életművét bemutató est 
Utassy József Kossuth-díjas költő 2016-ban lett volna 75 éves. Abban az évben jelent meg „A 
kikelet fia” – összegyűjtött művek című kötet, idén pedig az Utassy József költészete – 
kritikai kiadás című könyv. Március 3-án este e két kötet bemutatásával Utassy József 
életműve előtt tisztelegtek az est vendégei és a közönség soraiban helyet foglalók. Mátra 
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vidéki népdalok csendültek fel Dányi József citerajátékában, majd Horváth László, Lenti 
Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Tóth Sándorné a ZSZC Lámfalussy Sándor 
Szakképző Iskola pedagógusa az Utassy család Rédicsen töltött éveiről mesélt, felidézve az 
első találkozást, a költőhöz kapcsolódó sok személyes emlékeket is. Dr. Vilcsek Béla 
irodalomtörténész a kötetek keletkezés történetét, Utassy Józsefhez és özvegyéhez fűződő 
kapcsolatáról, Szemes Péter pedig a jövőre vonatkozó tervekről beszélt. A folytatásban az 
Utassy József Versmondókör tagjai, Szekeres Frigyesné és Dányi József tolmácsolásában 
hallhattuk a Szerelem szélén, Bánat, Ismeretlen katona, Sereg liba élén, Vallomás a Dunán, 
Pohárköszöntő című verseket, felvételről pedig a „Zúg Március”-t szavalta el a szerző. Az est 
befejező részében Horváth Erzsébet, a költő özvegye emlékezett meg Utassy Józsefről. 
 
„Az anyagba zárt világ” – kiállítás megnyitó 
Rokonok, barátok, vadász és erdész társak, érdeklődők töltötték meg a könyvtár olvasótermét 
Kárpáti János első kiállításának megnyitóján, mely a Szivárvány Kamarakórus szereplésével 
vette kezdetét. Német-Baksa Judit igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Tóth Csaba, a 
keszthelyi Vadászati Múzeum igazgatója nyitotta meg a kiállítást. Mint elmondta, a 
művésszel kürtösként ismerkedett meg, kapcsolatuk folyamatos, hiszen a múzeum 
rendezvényein azóta is rendszeresen szerepel fellépőként Kárpáti János. Kőbe, fába és veretes 
téglába álmodott alkotásaiban a múlt tisztelete, megőrzése, és az utókornak történő 
továbbadása jelenítődik meg. A kiállítás érdekessége, hogy a fiatalabb nemzedék – Kárpáti 
János fiai, Csanád és Hunor - is képviselteti magát néhány alkotás erejéig a bemutatott 
anyagban. A megnyitó után egy ősbemutatót hallgathatott meg a közönség: Dobos Sándor 
zenetanár a kiállító művész János napi köszöntőjét adta elő. Frissítő és pogácsa melletti 
kötetlen beszélgetéssel ért véget az est. A kiállítás április 1-ig volt megtekinthető. 
 

 
 
Tantalics Béla kötetének bemutatója1 
A Honismereti Egyesület Lenti és a Városi Könyvtár Lenti szervezésében került bemutatásra 
2017. március 23-án Tantalics Béla: Az át- és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala 
megyében a határ mentén 1950-1953 című kötete. Az est - Szekeres Frigyesné 

1 Szomorú szívvel jegyezzük meg, hogy a tudósítások kéziratának elkészültét követően Tantalics Béla elhunyt. 
Emlékét tisztelettel megőrizzük! A szerk. 
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tolmácsolásában - W. Balassa Zsuzsa: Hortobágyi Imádság című versével vette kezdetét. 
Simon Márta a Honismereti Egyesület elnöke és Horváth László, Lenti város 
polgármesterének köszöntője után Dr. Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának Főigazgatója méltatta a kötetet, kiemelve annak történettudományi 
értékeit és hiánypótló mivoltát. Ezt követően Dr. Németh József nyugalmazott muzeológus 
részletesen beszélt a szerző munkásságáról és a mű felépítéséről. Sajnos betegsége miatt a 
szerző nem lehetett jelen, üzenetét fia, ifj. Tantalics Béla tolmácsolta. A találkozó zárásaként 
Szekeres Frigyesné olvasott fel a kötetben leírt visszaemlékezések közül. 
 

A Tánczos-kör tárlata Lentiben 
Rengeteg látogatót vonzott könyvtárunkba a Tánczos-kör tagjainak kiállítása, a megnyitóra 
2017. április 4-én 18 órakor került sor. Az estet Német-Baksa Judit igazgató nyitotta meg, 
köszöntve az egybegyűlteket. Siklósi Lili Hanna hegedűjátéka következett, zongorán Dobos 
Sándor kísérte, majd Tánczos György festőművész, a kör művészeti vezetője nyitotta meg a 
kiállítást. Hallhattunk múltbeli tapasztalatairól, élményeiről, inspirációiról is. Szavain 
keresztül megismerhettük tanítványait, az általuk alkalmazott technikákat, az őket megihlető 
témákat. A megnyitó ünnepi része Bene Adél, Küplen Viktória és Takács Katalin Mária - az 
Arany János Általános Iskola és AMI növendékeinek - hegedűmuzsikájával fejeződött be. A 
„Nyitott Galéria Képzőművészeti Műhely” néven továbbműködő kör tagjainak - Hári Zsófia, 
Hosgyara Enikő, dr. Nagy Edit, Nagyné Fitos Ilona, Tóth Erzsébet, Zalatnainé Lukácsffy 
Zsuzsa, Balatoni József és Szabó József - alkotásait 2017. április 29-ig tekinthették meg az 
érdeklődők. 

 
Zágorec-Csuka Judit köteteinek bemutatója 
Rendhagyó kötetbemutatóra került sor 2017. április 6-án, a magyar költészet napja alkalmából 
könyvtárunk és a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében. Zágorec-Csuka 

Judit legújabb verseskötetét és levél-
regényét ismerhette meg a szép számú 
közönség. A rendezvényt Német-Baksa 
Judit igazgató nyitotta meg. A szerzővel 
Zadravec Szekeres Ilona magyartanár, 
versmondó beszélgetett életútjáról, 
munkásságáról, a megjelent kötetekről. 
Az „Ismeretlen vadászmezők” című kötet 
7 ciklusból áll, a versekben a misztikum, a 
létezés, a szerelem központi szerepet kap, 
továbbá műfordításokat is tartalmaz. „A 
fény győzelme” pedig egy barátság 
történetét öleli fel. Az estet versek és 

prózai részletek színesítették Bači Jasna, Szőke Krisztina és Zadravec Szekeres Ilona 
előadásában. 
 
Kiállítás 
"Múltőrző értékek Lentiben" címmel nyílt kiállítás a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési 
Egyesület és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében, melynek anyagát a helyi 
középiskolák diákjai gyűjtötték össze. A megjelent érdeklődőket Kovács Tünde 
munkaszervezet vezető köszöntötte. Horváth László egyesületi elnök, Lenti város 
polgármestere megnyitójában hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a múlt értékeinek 
megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak. Ezt a munkát segítette és annak 
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eredményét mutatta be ez a kiállítás is, mely a Földművelésügyi Minisztérium és a 
Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg a "Múltőrző értékek Lentiben" című 
HUNG-2016/3857 azonosító pályázat keretében. A kiállítás 2017. április 30-ig tartott. 
 
Kötetbemutató2 
2017. április 20-án este könyvtárunk olvasótermében Kis János-Marosi Béla: „Királyok, 
királynők, örök barátságok avagy az ötkarika és a sakk csodálatos világa” című kötetének 
bemutatójára került sor. Az estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd Kis Jánossal a 
sporttörténeti kötet társszerzőjével beszélgetett a múltról, a jelenleg folyó munkáiról, valamint 
jövőbeli terveiről. Megtudhattuk többek között azt is, hogy már 18 kötetet jegyez, az Európai 
Sport Hagyományőrző Egyesület és a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke, valamint 
számos országos és nemzetközi sport- és szellemi vetélkedő győztese. Marosi Bélával egy 
erdélyi vetélkedő kapcsán ismerkedett meg és így született meg a közös könyv gondolata. A 
kötet két részre tagolható: olimpiai bajnokok történetei és a sakk különleges világa. Az 
előadást színesítették a szerző munkásságáról – vetélkedők, konferenciák, megemlékezések- 
készült képek. 
 
Táncművészet világnapja 
A”Táncművészet világnapja” alkalmából került sor Kiss Norbert koreográfus, művészeti 
vezető „Amíg táncolok, élek, amíg élek, táncolok” című előadására 2017. április 25-én 
könyvtárunkban. Hallhattunk többek között arról, hogy miért e napon tartjuk ezt az ünnepet és 
arról is, hogy a tánc elválaszthatatlan a népzenétől, a népi játékoktól, a vallástól, a 
hagyományoktól Az előadó beszélt a magyar folklór jelentőségéről, valamint a 
Gyöngyösbokréta mozgalom történetéről és hatásáról. A rendezvényt a Kerka Táncegyüttes 
tagjainak műsora színesítette. A közönség láthatott györgyfalvi, széki, nyárádselyei, tyukodi, 
dél-alföldi, valamint kalocsai és sárközi táncokat.  
 
Kálmán Ibolya alkotásai a könyvtárban 

Kálmán Ibolya „Csendszülte képeim…” című 
kiállításának megnyitójára gyűltek össze az érdeklődők 
május 9-én este könyvtárunkban. Fliszár Flóra - az 
Arany János Általános Iskola és AMI növendéke - 
előadásában felföldi népdalokat hallhatott a közönség, 
majd Kovács Zoltán pedagógus, fotós nyitotta meg a 
kiállítást. Mondandójában a művészetek jelentősége és 
az alkotó tehetségének méltatása mellett kiemelte, hogy 
a képek által a festő saját „szellemei kalandtúrájába” is 

bepillantást nyerhetnek a látogatók. A megnyitó Török Csongor - az Arany János Általános 
Iskola és AMI tanulója - gitárjátékával fejeződött be. Ezután lehetőség nyílt az alkotóval való 
kötetlen beszélgetésre és a tárlat megtekintésére. A kiállítás látogatására június 3-ig vártuk az 
érdeklődőket. 
 
Művészet és terápia - kiállítás 
„Művészet és terápia” címmel nyílt kiállítás a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális 
Intézmény Aranyág Otthonában készült munkákból. Az alkotókat, vendégeket Német-Baksa 
Judit igazgató, majd Horváth László polgármester köszöntötte. A kiállítást dr. László 
Marianna pszichiáter szakorvos nyitotta meg, aki röviden bemutatta a Zala Megyei 
Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Aranyág Otthonának alapfeladatait és az ott folyó 

2 A tudósítások kéziratának elkészültét követően Kis János is elhunyt. A szerk. 
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művészetterápiás tevékenységet. A megnyitót a Lenti Arany János Általános Iskola és AMI 
növendékeinek, Lukács Zsófia és Németh Nelli furulyajátéka színesítette, valamint lehetőség 
nyílt vásárlásra is. A kiállítás 2017. július 28-ig tekinthető meg, az utolsó kiállítási napon 
ismét az otthonban készült termékek vásárára várjuk az érdeklődőket. 
 

Baksa Melinda 

 
 

 

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2017. I. FÉLÉV 

 
„Rejtély a könyvtárban” levelezős játék 
Az eddigi évek hagyományaihoz híven levelezős játékkal készültünk a helyi 7-8. évfolyamos 
diákoknak.  A kétfős csapatoknak a különböző korszakokat és helyeket - a teljesség igénye 
nélkül - felölelő feladványokat kellett helyesen megoldaniuk. Ebben segítségükre volt az 
általunk megadott könyvek listája illetve az internet. A gyerekek felkészülten érkeztek a 
megmérettetésre, hiszen megmutatkozott, hogy a könyv- és könyvtárhasználati ismeretekben 
is jártasak, illetve számítógépes katalógusunkkal hatékonyan tudnak keresni. 
Gratulálunk minden versenyzőnek!  
 
 
József Attila Versmondó Verseny 
Az idei versmondó verseny területi fordulóján a diákok felkészültsége, művészi teljesítménye 
tette szép élménnyé a délutánt. A megmérettetésre a helyi és környéki iskolák felső 
tagozatosai érkeztek. Az 5-6. osztályosok a „Szeretnének”, míg a 7-8. évfolyamos diákok az 
„Ars poetica” című költeményt szavalták el a zsűrinek és a közönségnek. Ezt követően a 
szabadon választott versek hangzottak el: többek között Arany János, Radnóti Miklós és 
Vörösmarty Mihály műveiből hallhattunk ismert sorokat. A zsűri: Fitos Tiborné nyugalmazott 
pedagógus, Tóth Sándorné pedagógus és Német-Baksa Judit könyvtárunk igazgatója.  
Értékelésük alapján a következő tanulókat neveztük a megyei megmérettetésre: Kiss Nelli, 
Ludánszki Dorina, Németh Zsanett és Steiner Joakim. 
 
 
Internet Fiesta 2017 
Manapság az internetes és telefonos alkalmazások segítségével rengeteg helyre eljuthatunk, 
megismerhetünk különböző kultúrákat. Emellett az is fontos, hogy a helyi érdekességekre is 
felhívjuk az emberek figyelmét. 
Az Internet Fiesta idei évi témája az Utazás-könyvtár-internet volt, ehhez igazítottuk 
programjainkat is. Az alsó tagozatosok egy „képzeletbeli utazás”-on vehettek részt, ahol 
meseszereplőkkel találkozhattak. Térképes kiállításunkon mindenki találhatott magának 
hasznos úti tippeket, érdekes információkat a nagyvilágból. Természetesen a könyvek sem 
hiányozhattak: online kötetajánlónkon pedig a „kalandorok”, a „jó történetek kedvelői”, és a 
„meserajongók” egyaránt meglelhették kedvencüket. 
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Holden Rose Lentiben 
2017. április 5-én délután Kovács Attila (íróként: 
Holden Rose), a Howard Matheu detektívsorozat 
szerzője járt könyvtárunkban. Az 
olvasásnépszerűsítő interaktív foglalkozáson sok-
sok élménnyel gazdagodtak a részt vevő alsó 
tagozatos diákok. Megtudhatták többek között azt is, 
hogy miként találta ki az álnevét, miért lett író, 
játékos feladatok alapján pedig megismerkedhettek 
köteteivel és a nyomozós hőseivel. Ezen kívül 
részletek hangzottak el a könyvekből, illetve Holden 

Rose bemutatta a könyvsorozathoz készült honlapját (howard.hu) is, amelyen aktuális 
információkkal találkozhatnak az érdeklődők. A nap végén pedig dedikálásra is volt 
lehetőség. 
 
Húsvéti Játszóház 
Április 8-án délelőtt került sor könyvtárunkban az óvodás korosztálynak ajánlott 
hagyományos, nyusziváró Húsvéti Játszóházunkra. Vendégünk a helyi Pro Arte Kulturális 
Egyesület Napvirág Bábcsoportja a két nyuszis mese között dalra hívta az apró közönséget. A 
bábelőadás után a kézműveskedésé volt a főszerep, a gyerekek húsvéti díszeket készítettek a 
bábcsoport tagjaival.  
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 2017 
Lentiből, Csesztregről, Pákáról, Tófejről és a határon túli Lendváról érkeztek gyerekek, 
pedagógusok és szülők hagyományőrző, népmeséket népszerűsítő programunkra, a Hetedhét 
Ország Mesemondó Versenyre. A megmérettetésen ezúttal állatos meséket hallhattunk az alsó 
tagozatos nebulóktól. A háromtagú zsűri véleményét Gazdagné Hancz Erika (a zsűri elnöke) 
tolmácsolta, miszerint nagy örömükre szolgált a sok népmeseszerető gyerek, akik 
felkészültségükkel, ünnepi/népi öltözékükkel mutatták ki a néphagyomány iránti tiszteletüket. 
A helyezettek könyvjutalomban részesültek, de minden kis mesemondó 1-1 apróbb 
ajándékkal gazdagodott. 
 
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok 
Ez alkalomból Csondor Kata írónő, a természetes gyógymódok hirdetője volt könyvtárunk 
vendége. Vele tartott Zöldbocs, a vidám kis kölyökmackó, aki egy közeli erdőben éli 
mindennapjait. Kedvenc eledele a finom, zamatos, málna. Ahhoz, hogy eljusson ehhez a 
gyümölcshöz, hosszú utat kell megtennie, így a gyerekeket kérte meg, hogy kísérjék el őt: 
mezítláb tették meg a málnabokrokig vezető utat, amely kavicsokon, tönkölybúzán át vezetett. 
Ez a történet adta a foglalkozás keretét, amelyben hangsúlyos szerepet kapott a játékosság, a 
masszázs, az egészséges életmód és az, hogy mindenki érezze jól magát.  

 
                                                                                     Bagladi Mónika, Czigány Judit 
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LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 

2017. I. félévi programjai 
 

JANUÁR 
 

- Magyar Kultúra Napja 
Vendégünk: dr. Göncz László a szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője 
Presser-Sztevanovity: A padlás – a lendvai egy & más vándorszínház bemutatója  

 
FEBRUÁR 
 

- Délvidéki Magyar Golgota 1944-1945  -  Vándorkiállítás a  titok kommunizmus 
áldozatainak emlékére 

 
MÁRCIUS 
 

- Az immunrendszer velünk és ellenünk - ismeretterjesztő előadás vendégünk 
Horváth Jennifer orvostanhallgató  
 

- Március 6-24. Hóvirág Tavaszi Művészeti  Fesztivál könyvtári programjai 
 

- Szelek szárnyán  - vetítéssel színesített élménybeszámoló vendégünk Ferinc Vince 
sportrepülő 
 

-  Nemzetközi  (Pi) nap – tablókiállítás 
 

-  (Pi)Mit Tud?” – vetélkedő  
                                                                                                                                

                    
 

- 2107. Arany János Emlékév 
„Száll a madár ágrul ágra, száll a rege 
szájrul szájra…”  
Diák-rajzpályázat eredményhirdetése – 
kiállítás az alkotásokból 
 

- „Boldogságfokozó technikák a 
mindennapokban”   
Vendégünk volt Papp Erika életvezetési tanácsadó, a nagykanizsai Boldogság Klub 
vezetője 
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- A víz világnapja 
Pék Tibor:  „A /mitől vagy kitől?/ változó klíma „ című könyvének bemutatója 

 

- Ars Poetica – József Attila körzeti versmondó verseny 
 

- Mindszenty József bíboros zalai évei (1917-1937) 
A kanizsai Czupi Kiadó gondozásában jelent meg Hóbor József tanár ELVEK, ESZMÉK, 
EGYHÁz című kötete, amely Mindszenty József zalaegerszegi működésének első 
évtizedeihez nyújt adalékokat. A kötetbemutatón közreműködött Czupi Gyula a 
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója 
 

 
 

ÁPRILIS 
 

- Sálak, bizsuk új élete” kiállítás Légrádi Szilvia textilmunkáiból 
 

- „Ákom-bákom berkenye” – húsvétváró kézműves foglalkozás kicsiknek-nagyoknak 
 
 

- „Cserebura nádikó, Bújj elő te Nyuszikó! – húsvéti kézműves délelőtt óvodásoknak 
 
 

- Magyar Költészet Napja 
Impulzusok – Bokrosné kamarás Klára verseinek illusztrációs kiállítása 
Vallomás – Rimai Skoda Edina letenyei szerző bemutatkozó verses estje 

 
 

- Rendhagyó irodalomóra – Vendégünk Szálinger Balázs költő 
 
 

- A Föld Napja 
„Harminc perc alatt a Föld körül” – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró 
gyűjteményéből 
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- Arany János emlékév alkalmából Dr. Ferenczy Sándor, TIT Zala megyei 
Szervezete elnökének vetítéssel színesített előadása 

 
MÁJUS 
 

- Majális – családi délután a kastélyparkban 
„Szív adja szívnek szívesen”- Anyák Napi ajándékkészítő játszóház 

 
 

- VasútÁL(l)OMás – 
pódiumest József Attila 
verseiből és prózáiból  
Vendégünk: Tóth Péter 
Lóránt Radnóti-díjas 
versmondó 
 
 

- „Találkozások” –„ Susreti”  
- Bemutatkozott a kaproncai 
PODRAVKA ’72 
Képzőművészeti Szekció és 
a KUD DELOVI Kulturális 
Egyesület (Horvátország)  

 
JÚNIUS 
 

- 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok  
 

- „Ó, ha rózsa bimbó lehetnék…” - játék- és könyvkiállítás 
 

- Galambok a kastélytetőn - Tóth Oszkár, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvár 
nyugalmazott igazgatója könyvének bemutatója 
 

- Zala megye népi kézműves értékei 
A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Hagyományok Háza kiállítása 
  

                             
 

                Molnárné Pfeiffer Edit 
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