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történeteihez origamivirágok készültek. A nyolcadikosoknak pedig könyvújdonságainkból 
állítottunk össze egy válogatást.  Részleteket hallhattak John Boyne: A csíkos pizsamás fiú 
című könyvéből, bepillantást nyerhettek egy 13 éves sportoló lány életébe Nicola Morgan: 
Látlak című művéből továbbá megismerkedhettek a Lúzer Rádióval Böszörményi Gyula tol-
lából. Reméljük, hogy a gyerekek is olyan jól érezték magukat, mint mi, könyvtárosok. 
 
 
Pünkösdi királyok és királynék – ízelítő néphagyományainkból (85. Ünnepi Könyvhét és 
13. Gyermekkönyvnapok) 
2014.05.22 
 
A 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok alkalmából Kiss Norbert, a lenti Kerka 
Táncegyüttes vezetője volt vendégünk. Kíváncsian vártuk az előadást, hiszen a táncosok ízelí-
tőt is mutattak nekünk a különböző tájegységek táncaiból.  A 3-4. osztályos kisdiákok élve-
zettel hallgatták az előadót, mivel nagyon sok mindent megtudhattak a néptánc eredetéről, a 
régi és új néptánctípusokról, a tájegységekről. A nap során még játékra is sor került, hiszen az 
elhangzottak és a képek alapján kellett a gyerekeknek megfejteniük a tánc titokzatos nyelvét. 
A táncbemutatókat természetesen tapsvihar követte, mindannyian a tyukodi, nagyecsedi, 
madocsai, bogártelki és rimóci táncok bűvkörébe kerültünk. Reméljük, hogy mindenki olyan 
jól érezte magát, mint mi könyvtárosok. 
 
„Vuk és a papírgömb rókák” 
2014.06.11 
 
A lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alsós nebulói 
látogattak könyvtárunkba.  Először megnézték a Vuk című mesét DVD-n, majd pedig követ-
kezett a várva várt kézműves foglalkozás. Mindenki elkészíthette a mese főszereplőjét, a 
kisrókát papírból. Együtt átrajzoltuk a sablonokat, majd kivágtuk a testrészeket, ezután olló, 
ragasztó, szívószál és drót segítségével összeállítottuk a papírgömböt, mely a kisállat alapját 
adta, végül ráragasztottuk a hiányzó papírokat. Reméljük mindannyian élvezték a foglalko-
zást, hiszen mindenki örömmel kezdett el játszani a saját kis Vukjával. 
 
 
Nyári Kézművesház 
2014.06.18 – 2014.07.23 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron is várjuk könyvtárunkba az ügyes kezű általános iskolás 
gyermekeket. Változatos kézműves tevékenységgel készülünk a szerdai foglalkozásokra, me-
lyekre júniusban és júliusban kerül sor. Az évszakra hangolódva a nyárral, a tengerparttal 
kapcsolatos játékokat, díszeket készítünk: rákot cserépből, papírgömb-cápát, teknősöket PET-
palackból, homokvárat papírgurigából, tengericsillagot filcből és még egy kis „vizes” kísérle-
tezésre is jut idő.  
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
 

 
KSZR programok 2014. I. félévben 

PÁKA 
2014. március 1-én rendezték a „Fűben-fában orvosság” című előadást, melyet Takács Ferenc 
okleveles kertészmérnök, tanár, fitoterapeuta tartott Pákán a könyvtárban. 
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Az előadás a gyógynövények általános bemutatásával kezdődött, megtudhatták a résztvevők 
mikor, mit, mivel, mennyit és hogyan érdemes fogyasztani belőlük, majd kisétáltak a közeli 
rétre és természetes környezetükben is megismerkedhettek velük.  Aktuális problémaként 
megbeszélték a tavaszi fáradtság legyőzésének lehetőségeit, a gyógynövények segítségével. A 
tartalmas program végén teázásra, tanácsadásra és vásárlásra nyílt lehetőség.  
 
INTERNET FIESTA 2014 
 
ZALABAKSA, 2014. március 25. 
 
Forgasd ki a webszerencséd! - Szerencsekerék az internettel kapcsolatban 
A zalabaksai általános iskolában alsós diákok mérhették össze tudásukat egymással és bővít-
hették ismereteiket egy játékos vetélkedő keretében. A foglalkozás során egy-egy feladvány 
várta a 4 fős csapatokat. Ezt a rejtvényt kellett minél hamarabb megfejteniük úgy, hogy nem-
csak a tudásukat használták, hanem Fortuna segítségére is szükségük volt. A gyerekeknek 
nagyon tetszett, hogy megpörgethették a mi kis szerencsekerekünket. Ahányas számot sikerült 
kipördíteni, annyi pont járt a csapatnak jutalmul, ha helyesen válaszoltak a feltett kérdésre, 
majd egy-egy magánhangzót kellett mondaniuk, hátha található az a betű a feladványban. 
Természetesen a csapatok nagyon jól helytálltak, bizonyították, hogy a számítástechnika terü-
letén is sok ismerettel rendelkeznek, könnyedén elboldogulnak a cybertérben. 
 
RÉDICS, 2014. március 26. 
 
Forgasd ki a webszerencséd! - Szerencsekerék az internettel kapcsolatban 
Játékos szerencsekerék vetélkedővel készültünk a rédicsi általános iskola alsósainak is. 
Örömmel és kíváncsian fogadtak bennünket, hiszen még nem találkoztak ezzel a játékkal. 
Miután tisztáztuk a szabályokat, elkezdődhetett a móka. A gyerekek nagyon gyorsan, ponto-
san és ügyesen válaszoltak a kérdéseinkre, melyek az informatika tárgykörére épültek. Egy 
kis activity-re is sok került a játék során, hiszen volt olyan feladat, ahol lerajzolhatták, elmu-
togathatták, vagy épp körülírhatták a kártyán szereplő szót. A vidám hangulatú foglalkozáson 
nagyon jól teljesítettek a nebulók, látható volt, hogy a számítógépekkel együtt nőttek fel és 
ismerik minden csínját-bínját. 
 
 
KÖLTÉSZET NAPJA 2014. 
 
ZALABAKSA 
 
A költészet napja alkalmából két ifjú tehetség mutatkozott be a zalabaksai Berkes Vendég-
házban. Dezső Katinka és Lukács Iza a Zrínyi Gimnázium végzősei, a zalaegerszegi versíró 
pályázat győzteseiként több saját verssel is készültek a helyi közönségnek. A jó hangulatú 
előadáson sok mindent megtudhatott a közönség a diáklányok versélményeiről, mi indította el 
őket ezen a pályán, melyek a kedvenc verseik, kik a példaképeik. A programon Soós József 
költő és Tóthné Kaszás Mária pedagógus közreműködött. Mindannyian örültünk, hogy méltó 
módon ünnepelhettük meg József Attila születésnapját. 
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TORNYISZENTMIKLÓS 
 
2014. április 11-én a zalalövői Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjaival és 
munkáikkal találkozhatott a tornyiszentmiklósi közönség. A kiállítással egybekötött bemutat-
kozó est során megtudhattuk többek között azt, hogy a 2008-ban alakult egyesület a Göcsej és 
az Őrség népszokásainak felelevenítését és megőrzését tűzte ki céljául, illetve, hogy több he-
lyi kulturális és a tárgyi örökséghez kapcsolódó programot is szervez. Az előadáson Fölnagy 
Csaba énekmondó és Herczeg Zsófia énekes közreműködésével csendültek fel ismerős dalla-
mok. A kiállításon pedig megtekinthették Bicsák Istvánné Szidi mami hímző, Herczeg Lajos-
né mézeskalács készítő, Kovács Erika fazekas, népi iparművész, Szabó László festőművész 
csodálatos munkáit. Az est végén lehetőség nyílt a tárlat megtekintése mellett közös beszélge-
tésre, ismerkedésre a művészekkel. 
 
GYERMEKNAP 2014. 
 
PÓRSZOMBAT – SZENTGYÖRGYVÖLGY 
 
 Rosta Géza énekes-gitáros előadóművész már több alkalommal volt valamelyik településünk 
vendége. 2014. június 14-én Pórszombaton és Szentgyörgyvölgyön várták nagy izgalommal 
„Róka rege róka” című előadását, melyben többek között Ágai Ágnes, Nagy László és Weö-
res Sándor verseit, a kicsik által is ismert mondókákat, rigmusokat szólaltatott meg a gyere-
kek nem kis örömére. Közvetlen és humorral teli előadásmódjával elbűvölte a hallgatóságot, 
akikkel párbeszédes formában együtt alakította műsorát, s a gyerekek nem csak együtt énekel-
tek vele, hanem szívesen szerepeltek is a felkérésére. Az élményekben gazdag műsor csúcs-
pontja az volt, amikor a gyerekek ritka és érdekes hangszereket szólaltathattak meg Rosta 
Gézával együtt egy vidám dalban. 
 
CSESZTREG – PÁKA – CSÖMÖDÉR – LOVÁSZI – RÉDICS 
 
Június 11-12-én Joós Tamás látogatott el a fenti települések iskoláiba és óvodáiba. A versek 
megzenésítésével és azok előadásával már több mint harminc éve foglalkozó szerző minden 
helyszínen felhőtlen szórakozást biztosított a hallgatóságnak.  
A lovászi könyvtárban a Cinke Singer’s énekei című, Gaál Zsuzsa verseire komponált zene, a 
mesebeli Cinke Singer’s együttes műsora hangzott el. A dalok zenéi egy-egy klasszikus tánc-
dallam, illetve könnyűzenei stílus jegyében készültek, így a gyerekek a mulatságos szövege-
ken túl megismerkedhettek a különböző zenei műfajok stílusjegyeivel is.  
A csesztregi alsó tagozatos diákok a Kicsi kocsi-mese kocsi című gyermekversekből és da-
lokból álló összeállítást hallgathatták meg. Elhangzott sok neves költőnk megzenésített verse, 
közben közös éneklésre, daltanulásra és ritmusjátékra nyílt lehetőség. 
Pákán a felső tagozatos tanulók kamaszokról, kamaszoknak szóló versekből, dalokból álló 
válogatást tekinthettek meg. Ágai Ágnes, Kenéz Ferenc, Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Ladá-
nyi Mihály műveire épülő műsor fő témája a barátság és persze a szerelem volt. 
A rédicsi és a csömödéri gyerekek az Üveggolyók című CD-n található dalok élő koncertvál-
tozatát hallgathatták meg. A dalok között persze sok játék, hangszerbemutató, közös éneklés 
színesítette a délelőttöt. 
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IKLÓDBÖRDŐCE   
 
A „Hogy is volt régen?” elnevezésű program célja a falusi farsangi népszokások, hagyomá-
nyok bemutatása volt, melyre vendégként elsősorban a gyerekeket vártuk. Szóba kerültek a 
Húshagyókeddhez, neves névnapokhoz kapcsolódó szokások (Balázs, Dorottya, Mátyás, Juli-
anna…), az érdekes tudnivalók mellett vicces, mókás feladatokkal igyekeztünk érdekessé 
tenni a napot. Különösen a fánkevő verseny tetszett a gyerekeknek, emellett farsangi álarcokat 
is készítettek, melyet haza is vihettek. 
  
Február 25-én a „Hogyan vásároljunk a neten?” című rendezvényre látogattak el az érdeklő-
dők. Czigányné Pető Anikó az interneten történő vásárlás gyakorlati elemeivel, különféle 
web-oldalakkal ismertette meg a jelenlevőket. Lehetőség volt a gyakorlatban is kipróbálni a 
hallottakat és sok fontos dolgot megtudhattak az érdeklődők a bankszámláról történő utalás 
előnyeiről, veszélyeiről. A program célja, hogy mindenki bátran használja az internetet a vá-
sárlásnál és a hétköznapi ügyintézésnél. 
 „Olvasni jó” címmel Cselényi Jenőné könyvtárostanár tartott előadást, mely téma elsősorban 
a fiatalok érdeklődését keltette fel. Az előadó beszélt arról, hogy miért fontos már gyermek-
korban könyvet olvasni és felhívta a figyelmet arra is, hogy az olvasás megszerettetésében 
milyen nagy szerepet játszik a mesék olvasása. A beszélgetés mellett különféle játékos, humo-
ros feladatokat is megoldottak a résztvevők. Az előadás célja, hogy a gyerekek, fiatalok meg-
szeressék a könyveket, az olvasnivalót. 
 A húsvéti játszóházat április 19-én Cservák Andrásné óvodapedagógus vezette. Beszélt a 
gyerekeknek a húsvét történetéről, hagyományairól, szokásairól, szimbólumairól. A fiatalok 
kérésére tojásfestés helyett fonalból pompom csibét, csuhéból nyuszit és petpalackból húsvéti 
kosarat alkottak. Lelkesedéssel készítették a szebbnél szebb dolgokat. A foglalkozás végén 
minden résztvevő üdítőt és csoki nyuszit kapott ajándékba. A program célja, hogy a gyerekek 
megismerjék a húsvéti hagyományokat, szokásokat. Megtanulták, hogy egyszerű anyagokból 
hogyan varázsolhatják ünnepélyessé a készülődést. 
 A május 10-én tartott kézműves foglalkozáson különböző fonásokat tanultak meg a gyere-
kek. Elsajátították a körmönfonás, ötösfonás és a scoubidou fonás technikáját. Legnagyobb 
sikere a scoubidou fonásnak volt, azon belül is a kocka- és a körfonásnak, amelyből kulcstar-
tót készítettek. A körmönfonás és az ötösfonás segítségével csiga-bigát fontak.   
Ősi gyümölcsfajták nyomában címmel május 13-án 18 órakor ismeretterjesztő előadást tartott 
Kovács Gyula erdész. Elmondta, hogy több száz darabból álló gyűjteményét Göcsej, Hetés és 
az Őrség jellegzetes, mára szinte kihalt, elfeledett gyümölcsfáiból állította össze kitartó  
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munkával. Ma már ismeretlen a berkenye, a naspolya, az aszalókörte. Beszélt arról, hogy le-
hetne (pl. oltással) megmenteni az ősi gyümölcsfajtákat, melyek felhasználásáról is szó esett. 
A program célja ösztönözni a falusi embereket arra, hogyan őrizzék, védjék meg a környeze-
tükben lévő öreg fákat. Az előadás végén pálinkakóstolásra is volt lehetőség. 
 
ZALABAKSA 
 

Április végén tartott előadást Dr. Szinku Mi-
hály, az El Caminot megjárt zarándok Zala-
baksán a könyvtárban. 2011-ben teljesítette a 
800 km-es távot, amiről színes, sok fotóval 
illusztrált élménybeszámolót tartott a szép 
számban megjelent közönségnek. 
 

 
Lapath Gabriella 

 

 

 

 

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2014. I. félévben 
 
        
Január 21. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából „TÖRÉKENY ÁLMOK” címmel nyílt kiállítás 
Cservégné Farkas Zsuzsa gravírozott üvegmunkáiból  
A kiállítás megnyitón közreműködött a VOX VARIETAS KAMARAKÓRUS 
 
 
Február 7.   
„A KERESEZTÉNY ÉS MUSZLIM SZÍRIA VILÁGA” – képes bemutató egy régész szemé-
vel 
vendégünk: Hancz Erika, régész (Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék) 
A Szíriát többször megjárt Hancz Erika mutatta be válogatott fotók segítségével Szíria keresz-
tény és muszlim emlékeit. Előadásában – amellyel fel kívánta hívni a figyelmet Szíria még 
meglévő és napjainkban folyamatosan pusztuló régészeti maradványaira - szó volt a háború 
előtti Szíria értékeiről, kutatásáról, az ottani életről.  
 
 
Március 
Letenye várossá válásának 25. évfordulója alkalmából szervezett programok 
Várostörténeti vetélkedő civil szervezetek, munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek 
számára 
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