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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

PROGRAMOK 2018. II. FÉLÉV 

 

Molnár István tervező grafikus „Lenti és vidéke - tájképek és csendéletek” című 
festménykiállításának megnyitójával vette kezdetét könyvtárunk őszi-téli programsorozata. 

 Gyulavári Adrien a lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zenetanára fagott-szólójával indult az est, a megjelenteket Baksa Melinda könyvtáros 

köszöntötte. A rendhagyó megnyitón a kiállító ”mutatta be” önmagát, alkotói tevékenységét 

és tervező grafikusi munkáját, melynek során Szentpétervártól Dél-Afrikáig bejárta a világot, 

de szülőfaluja és a zalai táj a legszebb számára. Az itt található épített és természeti értékek a 

mai napig büszkeséggel töltik el, sokszor megörökítette ezeket rajzain, festményein. 

Vízfestékkel, olajjal, pasztellkrétával alkot, amit a kép kíván, úgy változtatva az alkalmazott 

technikát. Befejező gondolatként alkotói hitvallásának megfogalmazásához Sárközi György 

költő szavait - kissé átalakított formában - így fogalmazta meg: „Eljön az a nap, mikor már 

nem leszek, a szobák falán egy kis kép leszek.” Az est végén Varga Lászlóné dr. Geresits 

Gizella mondta el „Szárnyszonett” című költeményét, melyet Molnár István hazatérése 
alkalmából írt. A kiállítást 2018. szeptember 4-29. között tekinthették meg az érdeklődők. 
 

Országos Könyvtári Napok 2018 
A programsorozat keretében a 100 éve véget ért első világháború eseményeinek emléket 

állítva nyílt kiállítás könyvtárunkban. Az „Üzenetek az I. világháborúból” című esten 
Gyulavári Adrien fagott-szólója után Drávecz Gyula és Kovács Zoltán nyitotta meg a 

kiállítást. Megnyitójukban történelmi eseményeket idéztek fel, és a háborúban részt vett 

nagyapáktól, nagybácsiktól hallott történeteket meséltek. A kiállítás anyagának legnagyobb 

része családi hagyaték, köszönet érte Csondor Lajosné Livi néninek, Drávecz Gyulának és 

Kovács Zoltánnak. A több mint száz évvel ezelőtt történteket korabeli fényképek, az itthon 

maradt családtagokhoz íródott képeslapok, naplóbejegyzések, emlékérmek dokumentálják a 

történéseket. Városunkban a Templom téren és Lentiszombathelyen két emlékmű őrzi a hősök 
emlékét, Bárszentmihályfán pedig a búcsúi szentmise alkalmával emlékeznek meg 

mindazokról, akik az életüket vesztették a háborúban. 
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Az idősebb korosztály tagjait külön programmal is vártuk a könyvtárba. Október 4-én 

Tormási Attila volt a vendégünk, aki "Emlékszel még?" címmel memóriajátékra várta a 

zenét kedvelő aktív nyugdíjasokat. Népszerű sanzonok, nóták, ismert és kedvelt operettek 
kezdő taktusai hangzottak el, ezeket kellett felismerni és elmondani a pontos címeket, később 
visszaemlékezni a már korábban felismertekre és elhangzásuk sorrendjére. A délután 

résztvevői kivétel nélkül minden feladatot pontosan megoldottak és nagy lelkesedéssel 
csatlakoztak az előadóhoz, hiszen nem maradhatott el a felismert dal eléneklése sem. 
 

Bence Lajos „Írott szóval” című kötetének bemutatójára 2018. október 24-én került sor 

könyvtárunkban. Német-Baksa Judit megnyitója után Horváth László, Lenti város 

polgármestere emelkedett szólásra, köszöntve a helyi és muravidéki vendégeket. 

Köszöntőjében külön kiemelte, hogy közös feladat a magyar nyelv ápolása és a magyarság 

kultúrájának megőrzése tekintet nélkül az országhatárokra. Simon Márta, a Honismereti 
Egyesület Lenti elnöke köszöntőjében a szerző azon tevékenységét emelte ki, melynek során a 
közös magyar sors egyengetésén fáradozik. Ezután Tóth Sándorné a ZSZC Lámfalussy 

Sándor Szakképző Iskola tanára méltatta a kötetet, melynek kapcsán elhangzott a 
sajtószabadság fontossága, felelevenítette a szlovéniai magyar irodalom történetének 

jelentősebb állomásait. Az est folyamán Szekeres Frigyesné és Dányi József a Csordás János 

Versmondó Kör tagjai olvastak fel részleteket a kötetből. Zárásként a szerző beszélt a 
szülőföld szeretetéről, megidézve a nagy elődöket is. Szó esett többek között Szunyogh 
Sándorról, Utassy Józsefről valamint Király Ferencről. Hangsúlyozta, hogy több szállal 
kötődik Lentihez és nagyon otthon érzi magát városunkban és a könyvtárban is. Az est végén 
lehetőség nyílt a bemutatott kötet megvásárlására, dedikáltatására és a kötetlen beszélgetésre. 
November 6-án este Perlaki Stéber Ferenc kiállításának megnyitójára vártuk az érdeklődőket. 
Születésnapi ajándék volt ez az este, a kiállító ezen a napon ünnepelte 60. születésnapját. 

Rokonai, barátai, tisztelői köszöntötték őt zenével, énekkel, szép szóval, de egyben a 
megjelentek is ajándékozottak lettek. Hatvan képet válogatott ki a művész, minden életév 
tiszteletére egyet-egyet. A kiállított művek a szeretett szülőváros, Lenti jellegzetes épületeit, 
utcarészleteit, környező települések régmúlt hangulatát idéző, omladozó házait, a minket 

körülölelő természetet mutatják be. A „60 év – 60 kép” című kiállítás 2018. december 1-ig 

volt látható a könyvtárban.  
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Ismerős dallamok és nagyon informatív előadás várta azokat, akik 2018. november 13-án 

ellátogattak Balás Endre: „A csárdástól a trepakig” című előadására könyvtárunkba. Az 
estet Baksa Melinda könyvtáros nyitotta meg, majd vendégünk színes bemutatója következett 

Pjotr Iljics Csajkovszkij életéről és munkásságáról a Diótörő, valamint a Hattyúk tava 
részletei segítségével. A rendezvényen hallhattunk a zene és a tánc kialakulásáról, 

összefüggéseiről valamint megismerkedhettünk az orosz zeneszerző életével, munkásságával. 
Megtudhattuk többek között azt, hogy Csajkovszkij a daltól az operáig több műfajban is 
alkotott, műveinél orosz népdalokat is felhasznált és más népek táncaiból is merített. Több 

mesebalettet is írt, ahol a díszlet és a zenekari hangzás segítségével még színesebbé, 

látványosabbá tehető az előadás. 
Rendhagyó irodalom órákon találkozhattak a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium 

tanulói Varró Dániellel. A Gönczi-hét programjainak keretében látogattak el könyvtárunkba a 

10-12. évfolyamos diákok. A találkozókon megtudhatták, hogyan és miért lesz költő 
valakiből, milyen praktikák segítették és segíthetik napjainkban "felébreszteni a Múzsát", 

mivel lehet elhallgattatni a síró csecsemőket. Tippet kaptak arra is -elsősorban a fiúk-, hogy 

mivel lehet sikeresen meghódítani a szívük választottját és választ kaptak arra is, hogy milyen 

érzés élő irodalom érettségi tételnek lenni. Az előadásokon több vers is elhangzott a szerző 
tolmácsolásában, az irodalom órák sikerét pedig a jóízű nevetés és a hangos taps mutatta. 
 

 
 

Sok-sok művészetkedvelő gyűlt össze könyvtárunkban december 4-én, hogy részt vegyen „Az 
én városom, Lenti” című kiállítás megnyitóján. A Lentiből származó, hosszú évekig 
Salgótarjánban élő és akkor még óvónőként dolgozó Tóth Erzsébet a 90-es évek elejétől fest, 
tagja a zalaegerszegi Tánczos-körnek. Négy éve költözött vissza Lentibe, nyugdíjasként még 

több időt tud a festésre, a művészi önképzésre, továbbképzésre fordítani. Zala megyében ez az 
első önálló kiállítása. A kiállításmegnyitón Gyulavári Adrien fagott szólója után Baksa 
Melinda mutatta be az est résztvevőit. Horváth László polgármester köszöntőjében kiemelte a 

művészet emberi életben betöltött jelentőségét, felhívta a résztvevők figyelmét a Lentiben 
található természeti, épített és szellemi értékekre, melyek megelevenednek az alkotásokon is. 

A kiállítást Tánczos György festőművész nyitotta meg, felelevenítette a kiállítóval való 

megismerkedését, bemutatta tanítványa művészi pályafutását, az alkalmazott technikákat. A 
megnyitó zárásként Horváth Adél és Varga Levente a Lenti Mesevár Óvoda növendékei 

verscsokorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. 
Baksa Melinda, Czigány Judit 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEG 

PROGRAMOK 2018. II. FÉLÉV 

 
Magyar Népmese Napja 
„Horgászd ki a szerencsédet!” 
Egy kis mese, csipetnyi kíváncsiság, csapatnyi gyerkőc és rengeteg kifogásra váró halacska-

így került sor könyvtárunkban játékos horgászásra a magyar népmese napja alkalmából. Az 

egész héten elérhető játékban nemcsak a gyerekek mese-ismereteire, hanem az ügyességükre 

is szükség volt. Ha sikeresen vették az akadályokat, vagyis a tóban úszkáló halakon rejtőző 
kérdést helyesen megfejtették, akkor egy hűtőmágnes „ütötte a markukat”. 

 

Országos Könyvtári Napok 2018 
„Kerekítő Ovimóka” 
„Kerekítő Ovimóka” címmel zenés-bábos foglalkozás várta könyvtárunkban a legkisebbeket. 

A jó hangulatú előadáson Vajda Margit zenepedagógus kalauzolta a gyerekeket, akikkel 

nagyon hamar megtalálta a közös hangot. A nap egyik főszereplője Kerekítő Manó volt, aki-
miután előcsalogatták a kicsik- bábfiguraként mókás helyzetek előadásával szórakoztatta 
közönségét. 

Az ovisok több hangszerrel is megismerkedhettek a délelőtt során, mint például a furulya, 
sámándob, tangóharmonika, rumbatök. A foglalkozáson a vidámság és a sok-sok mozgásos 

játék mellett nagy szerepet kapott a ritmusérzék fejlesztése, valamint népi 

hagyománykincsünk felelevenítése: mondókákat és dalokat tanultak, majd körtáncot jártak. 

Természetesen az óvónénik sem maradhattak ki, hiszen a gyerekekkel együtt ők is lelkesen 
vettek részt a különböző játékokban. 
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Ribizlis  bohóckodás 
Interaktív zenés műsorral készült Ribizli bohóc a könyvtárunkba érkező kisdiákoknak 2018. 
október 4-én. Vendégünk közvetlen stílusával hamar elnyerte a gyerekek tetszését. A vidám 

hangulatú előadáson a játékon volt a fő hangsúly, a nebulók élvezettel vetették bele magukat a 
hangszerek kipróbálásába, a humoros mondóka-tanulásba valamint a gőzmozdonyos 
képzeletbeli utazásba is. A közös játékok, éneklés, zenélés mellett a gyerekek 

szakácstudományukat is megmutathatták. A pörgős nap után minden gyerkőc sok-sok új 

élménnyel feltöltődve térhetett haza. 
 

Gál Mária: A Holdtündér fátyla 
Az Országos Könyvtári Napok keretében Gál Mária írónővel találkozhattak alsós kisdiákok 
könyvtárunkban. Az interaktív kötetbemutatón „A Holdtündér fátyla” című 
mesegyűjteménnyel ismerkedhettek meg a gyerekek, melyben a címadó történet mellett helyet 
kapott többek között az Aranybirodalom-Feketeország vagy épp az Ábrándka elnevezésű 
történet. A kötet egyik érdekessége, hogy az írónő tanítványának, a 9 éves Szalai Szonjának 
rajzai díszítik, így téve még színesebbé a gyűjteményt. 
A gyerekek érdeklődve hallgatták vendégünk történeteit, hozzászólásaikkal, kérdéseikkel 

gazdagították az előadást. A délután folyamán szó esett a mesék fontosságáról is, arról, hogy 
milyen szerepet játszik a gyerekek életében. 

 

Könyves Vasárnap 
„Irány a könyvtár”-e felhívás szerint több programot kínáltunk látogatóinknak a Könyves 

Vasárnap alkalmából: az ingyenes beiratkozás mellett lehetőség nyílt kölcsönzésre, 
számítógép-használatra, valamint selejtezett könyvek vásárlására is. 

Az idei évben is nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében a Pro Arte 
Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportjának műsora. A Ludas Matyi című bábelőadás sok 
derültséget okozott, az óvónők lelkes és humorral teli előadásmódja sokak arcára csalt 
mosolyt. Ezt követően pedig mindenki kedvére böngészhetett könyvtárunk állományából. 

 

Zalai Gyermekkönyvhetek 
Őr Ildikó mézeskalács készítő előadása  
A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából Őr Ildikó mézeskalács készítő volt könyvtárunk 
vendége. Az alsós diákok bepillantást nyerhettek a szakma rejtelmeibe. Hallhattak a készítés 

mikéntjéről, a motívációról, ötletekről. Ezt követően megtekintették a mézeskalácsból készült 
kiállítást is. Egy igazi kis falu elevenedett meg a különleges édességből: templom, díszes 
házak és fenyőfák sorakoztak az asztalon mindenki nagy örömére.  

 

Író-olvasó találkozó Holden Rose-zal 
Egy nem rendhagyó író-olvasó találkozón vehettek részt 4-5. osztályos diákok Kovács 

Attilával, akit íróként Holden Rose néven ismerhetünk. A bemutatkozás után vendégünk a 

gyerekeket közös beszélgetésre invitálta, melynek központi témája az olvasás volt. Ezt 

követően ismerkedhettek meg a Howard Matheu különös esetei című detektívsorozat 
szereplőivel. A három regényhős, Howard, Anita és Gilbert ismét egy izgalmas nyomozásba 
bonyolódik a Hófehér kelepce című kötetben. A szórakoztató foglalkozáson a játék sem 
maradhatott el: a bemutatott könyvből részletek, majd kérdések hangzottak el, a figyelmes 
hallgatóság jutalma egy-egy könyvjelző volt. Az előadás egyik legfontosabb üzenete pedig 
nem más: „azt olvasol, amit akarsz”. 
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A Szegedi Látványszínház előadása  
Óriási meglepetéssel készült a Szegedi Látványszínház a helyi elsősöknek: egy kedves 
történet, vidám jelmezek, színes díszlet és sok-sok móka. A zenés bemutatón Frici manó 

kalauzolásával játszva ismerkedhettek meg a gyerekek a helyes viselkedési formákkal, 

miközben egy téli történet közepébe csöppentek. Az interaktív műsor folyamán szerepet 
játszott a testmozgás valamint az egészséges életmód. A kicsik figyelmesen hallgatták a mesét 

és örömmel bekapcsolódtak a különböző játékos feladatokba is.  
 

 
 
Mikulás- és advent-váró szombat a könyvtárban 
December legelső napja a mikulás-várás, a közelgő ünnepek jegyében telt könyvtárunkban.  A 
Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja két aranyos történettel lepte meg a 

kicsiket: egy magyar népmesével és egy télapós mesével.  A hálás közönség pedig a vastaps 

mellett téli versekkel és dalokkal köszönte meg az óvó nénik előadását. A kíváncsi gyerkőcök 
pedig még a paraván mögé is bepillantást nyerhettek, örömmel vették kezükbe a 

mesefigurákat. A délután az ügyes kezűeké volt: karácsonyi mézeskalács-bábokat díszíthettek 

Őr Ildikó mézeskalács készítővel. 

„Csillaghúrral és barátaival” 
2018. december 6-án délután alsós diákok ismerkedhettek meg Csillaghúrral és barátaival egy 

zenés író-olvasó találkozó keretében. Vendégünket, Sás Károly író-zeneszerzőt hamar a 
szívükbe zárták a diákok, hiszen nagyon közvetlen, vidám és játékos előadással készült nekik. 
Az interaktív foglalkozáson a mesék szereplői is életre keltek: a fából valamint textilből 
megformált bábokkal ügyesen játszottak a gyerekek. A meséskönyvek megismerése mellett 

sok hasznos információ elhangzott a természetről, valamint a történetekhez készült dalokhoz 
koreográfiát is tanulhattak. 

 

Bagladi Mónika  
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A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI - 2018. 

 
Január 17. 
Magyar Kultúra Napja - Írók a Sétatéren 

Vendégeink: Király Zoltán – költő, a Sétatér kiadó vezetője, Kolozsvár 
 Fekete Vince – költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztője, Kézdivásárhely 

 Lövétei Lázár László – költő, a Székelyföld főszerkesztője, Csíkszereda 

 Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 

 

 

Január 19.  
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye: Keszthely nagyjai 
A 150 éve elhunyt Asbóth Sándor tábornokra emlékezett Tar Ferenc történész 

 

 

Január 23. 
A jéghegy csúcsa: A hajléktalanságról egymást közt 

Előadó: Komoróczi Lajos – szociális munkás 
 

 

Január 26. 
Hermann Zsófia festőművész kiállítása 

Megnyitotta: Modor Bálint – esztéta 

Zenei közreműködők: Babos Judit 
 Kendeh Gusztáv 

 Tamás Luca 

 

 

Február 13. 
Tamáska Péter Egy világváros 3 börtöne című kötetének bemutatója 

Vendégeink: Kemény András – az Unikus Műhely vezetője 

 Tamáska Péter – író 

Közreműködött: Kalapos István – felolvasás 

 

 

Február 19. 
Vetési Tamás Csaba Isten nekünk háttal. Napló a Román háborúról 1914-1918 című 
kötetének bemutatója 

Az íróval beszélgetett: Balatoni Roland 

 

 

Február 22. 
A jövő iskolája: személyre szabott, örömteli, életközeli, digitális 

Előadó: Schlakker Eszter – pedagógus (Gém program, Keszthely) 
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Február 26. 
Kovács László (Nájn) festménykiállítása 

A kiállítást megnyitotta: Takács Ferdinánd – festőművész 

Közreműködött: a Festetics György Zeneiskola növendékei 

 

 

Március 21. 
A Kiskeszthelyért Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 

Hofstedter Kristóf, Keszthely építésze című vetített képes előadás 

Előadó: dr. Gelencsér József – egyenes ági leszármazott 

 
 

Március 22. 
A hálózatra kötött generáció. Z-generáció: miért és miben mások, mint az előttük járók? című 
előadás 

Előadó: Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 

 

 

Március 23. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub, a Nők a Balatonért 
Egyesület és a Fejér György Városi Könyvtár közös rendezvénye 

„Védd természetesen” – A Víz világnapja alkalmából Sárosi István képeslapgyűjtő 
kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Vetőné Zeke Erzsébet – a NABE keszthelyi csoportjának vezetője 

Közreműködött: Bajzik Lajosné – vers és a Helikon Versmondókör 

 

 

Április 9.  
József Attila Szavalóverseny területi fordulója 

 

 

Április 13. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye a Költészet napja alkalmából 

Közreműködött: a 40 éves Musica Antiqua Együttes 

 

 

Április 19–21. 

„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 

„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 

 

 

Április 19–21. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 

Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 

 

 

Április 19. 
A Helikon 200 c. kötet bemutatása 

A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője 
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Április 23. 
TOJÁSOK – KOSARAK – CSIPKÉK c. kiállítás megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Gyanó Szilvia – néprajzkutató (Balatoni Múzeum) 

Zenei élményt adott: a Gyenesdiási Négyes 

Alkotók:  Csizy Istvánné – tojásdíszítő népi iparművész 

 Bognárné Gumhert Piroska – kosárfonó 

 Bognár Edit – csipkekészítő népi iparművész 

 

 

Április 26. 
Gemifikáció – a játékosítás tudománya és művészete az iskolában 

GémProgram: Egy keszthelyi tanulócsoport játékos mindennapjai 

Előadók:  Szűcs Sándor – szervezetfejlesztő és játéktervező 

 Schlakker Eszter és Tóth Piroska – pedagógusok (GémProgram, Keszthely) 

 

 

Május 7. 
A Zöld Zala vetélkedő döntője 

 

Május 14. 
Horváth J. Ferenc: Erővonalak című kötetének bemutatója 

A kötetet bemutatta: Pelcz István – tanár 

Közreműködött: Kulcsárné Fullár Melinda – a Helikon Versmondókör tagja 

 

Május 24. 
A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület rendezvénye 

A „Zöld suliudvarok és csemetekertek Keszthelyen” című pályázatának eredményhirdetése és 
díjkiosztása, kiállítás megnyitója 

 

 

Május 25. 
Ünnepi Könyvhét  

Muszatics Péter: Orosz történetek című kötetének bemutatója 

A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 

 

Június 1. 
Az „Oroszlán-titok” 

A címerkutatás dokumentum-gyűjteményeinek ünnepélyes átadása a Fejér György Városi 
Könyvtár helyismereti gyűjteménye részére 

A gyűjteményt átadta: Hintalan László János az Örökség Alapítvány elnöke 

 

Június 4. 
Vad Világunk 

A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesülete kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitotta: Laki Zoltán – az egyesület elnökhelyettese 

 
Július 03-06. 
MKE 50. Vándorgyűlés 
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Szeptember 28. 
Vértes Judit: A tanító öröksége című családregény-trilógiájának bemutatója 

Közreműködött: Varga Ferencné – vers 

 

Október 2. 
A Nők a Balatonért Egyesület és a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár közös 

rendezvénye 

Bemutatásra került: Lóczy Lajos A Balaton földrajzi és társadalmi állapotainak leírása című 
kötete 

A könyvet bemutatta: Lóczy István – az Imedias Kiadó vezetője 

 

Október 4. 
Kucsera János: Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban című kötetének bemutatója 

A szerzőt bemutatta: Tolnay- Knefely Rita – az Andrassy Künstler Agentur München 

vezetője 

 

Október 5. 
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye a Zenei Világnap 

alkalmából „Évfordulós zeneszerzők nyomában” címmel 

Zenei élményt adtak: Bodnár Sándor és tanítványai 

Zongorán közreműködött: Lovász Gábor 

 

Október 7. 
Könyves Vasárnap 

 

Október 15. 
„Az én könyvtáram” program Zala megyei szakmai napja 

 

Október 16. 
Szabó Zoltán festőművész kiállítása 

A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár 

Zenei élményt adott: Felföldi Gábor – klarinét 

 

Október 26. 
A Kőrösi Csoma Sándor Klub és a városi könyvtár közös rendezvénye 

Csány László és kortársai című kötet bemutatása 

A könyvet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Kiss Gábor – igazgató, Deák Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár 

 

Október 27. 
„In memoriam Szabó Ilona” 

Közreműködők: Villányi Eszter – vers 

Zenei közreműködők: Bánhidai Tamás 

 Pekár Zsuzsanna  

 Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna 

 Farkas Berta 

 Kendeh Gusztáv 

 Helikon Kórus 
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November 7. 
Mátyás király Emlékév alkalmából vándorkiállítás 

Köszöntőt mondott: Dr.Császár Zoltán – KDNP, Zala megye 

A kiállítást megnyitotta: Nagy Bálint – alpolgármester 

Zenei közreműködő: Musica Antiqua Együttes 

Művészeti vezető: Varga Endre 

 

November 8. 
Csomós Ferenc: Tejtestvérek című kötetének vetített képes bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: Tar Ferenc – történész 

Zenei közreműködők: Csomós Katinka – zongora 

 Gyuk Róna – hegedű 
 

November 12. 
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny 

 

November 15. 
Mihály Tamás: „Basszus! Omega! – ez egy életre szól” című könyv bemutatója 

Vendég: Mihály Tamás 

A vendéggel beszélgetett: Sáringer-Kenyeres Marcell 

 

November 19. 
A Zala megyei mozgássérültek és látásfogyatékosok részére szervezett „Csik Ferenc 
öröksége: Az atlétika Keszthely sportéletében” címmel sporttörténeti vetélkedő 

 

November 23. 
Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak 

Az órát vezette: dr. Cséby Géza és Muszatics Péter 

 

November 23. 
Muszatics Péter: Orosz történetek és a Bécs, Budapest, Hollywood című köteteinek 
bemutatója 

A szerzővel beszélgetett: dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 

 
November 26. 
Szép magyar mese 

Mesedélután általános és középiskolások részvételével 

 

December 4. 
Nyugat-balatoni kalendárium 2019 című kötet bemutatója 

A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz István 

 

 

December 10.  
Adventi hangverseny 

Közreműködtek: Bodnár Sándor és művészbarátai 
 

 

      Kalmárné Amberg Xénia 
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ÍZELÍTŐ A FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
2018. II. FÉLÉVI PROGRAMJAIBÓL 

 

 
JÚLIUS 
„Nyár van, nyár…”     „Színes ötletek…” 
Nyári szünetben hetente két nap a kézműves foglalkozásoké a főszerep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„15 ÉV UTAZÁSAI FOTÓKON” 
Böröcz Zsolt nagykanizsai pedagógus, világjáró,  26 országot bemutató fotógyűjteményének 
bemutatója. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AUGUSZTUS 
Attractour - horvát-magyar projekt keretében élménynap gyerekeknek 

- Letenye története, legendái 

- vetélkedő 

- kézműves foglalkozás 

 

 
Mura Menti Napok 
Mura-Art nemzetközi festőszimpózium és a 
Szentmártoni Művésztelep kiállítása 
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„Szent István pénzei” – Szent István érmeken, pénzeken, bélyegeken 
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai csoportjának kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 éves a „MAKONA” Városi Könyvtár - jubileumi kiállítás 

 

Letenyei Települési Értéktár - tabló kiállítás 

 

 

OKTÓBER 
Országos Könyvtári napok 
Népmese Napja - mese-könyvjelző készítés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunrendszerünk erősítése természetesen és egyszerűen gyógynövényekkel  
Kóstolóval színesített bemutató előadás 

Vendégünk volt: Wágenhoferné Pohl Magdolna – természetgyógyász-fitoterapeuta, Bach-

virágterapeuta 
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Könyves Vasárnap 
Cifra Kézműves Ékszer – kézműves foglalkozása 

Lencsemedál készítés süthető gyurmából 
Foglalkozást vezette: Rápliné Varga Edit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sárgul már a kukoricaszár…” – játékos kézműves foglalkozás kicsiknek-nagyoknak 
 

Platán Őszi Napok – Öko hét 
Zalaiak kalákában – A Kaláka Antológia 2018. bemutatója 

Az antológia zalai szerzői: 
- Kamarás Klára (Letenye) 

- Rada Gyula (Letenye) 

- Nagy Antal Róbert (Keszthely) 

- Soós József (Lenti) 

- Bokros Márta (Muraszemenye) 

- †Ódor György (Zalaegerszeg) 
 

Közreműködtek a Letenyei Versmondó Kör tagjai 

 

Léránt János letenyei természetfotós kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Őszi randevú a platánnál” - szabadtéri kézműves délután 

 

„Vizek élővilága” - Lelkes András, a Mura Menti Tájvédelmi Körzet vezetőjének előadása 
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„A fenntartható erdő” - filmvetítés és interaktív előadás – vendégünk: Benedek Miklós, a 

Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zöld város – megújuló kastélypark „ - Lancsák Lajos kertészmérnök előadása 

 

„Magyar Festészet Napja „ - Szabó László József festőművész kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ügyeskedjünk természetesen - „Mi hullik itt?” – kéregkép készítés gyerekekkel 
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„Az örök élet hite A zenében” – Horváth Imre (Szombathely) karnagy, főiskolai docens 
előadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 
Magyar Tudomány Ünnepe  - "Európa nagy templomai I." - dr. Ferenczy Sándor, a TIT 

Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület alelnöke előadása 

 

DECEMBER 
"Adventre hangoló" - Muramenti Foltboszorkák patchwork kiállítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepváró kreatív napok – december 17. és 22. között egész nap ünnepre hangoló 

kézműveskedés a könyvtárban 

 

"Csillagfényben aranyág…" ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak 

 

Óév búcsúztató – vidám, zenés-táncos irodalmi est közreműködtek a Letenyei Versmondó 
Kör tagjai, valamint az Old Fashioned Revü Show énekes-táncos trió 

 

 

Molnárné Pfeiffer Edit 
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A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 

2018-ban volt 150 éves a Teddy mackó, ebből az alkalomból szeptemberben kiállítást 
rendeztünk Saffer Szilvia gyűjteményéből a gyermekek legnagyobb örömére. A bemutatott 

kedves, bájos mackók mindenkit elvarázsoltak. Szilvia a zalakomári általános iskolában tanít, 

hobbija a mackók gyűjtése, a teddyk jó része az ottani iskolában van kiállítva. A mackók 
gondozásába, rendezésébe tanítványai is besegítenek. A kiállítás időtartama alatt a gyermekek 
maci totót tölthettek ki, és a helyesen kitöltött szelvények között plüssmackókat sorsoltunk ki, 

valamint mackós könyvekből rendezett tárlat, vetítés a mackók történetéről, és macis színezők 

is várták az érdeklődőket. 
 

 
 

A Magyar Népmese Napja alkalmából ismét ellátogattak az intézménybe az alsó tagozatos 

diákok, akik betekinthettek Bibircsók boszi birodalmába is. A boszi kunyhója szabaduló 

szobaként is funkcionált, melyet nagyon élveztek a gyerekek. A történet szerint Bibircsók 

bájtea partira hívta a barátnőit, amihez szüksége van néhány gyógynövényre, elment 
összegyűjteni ezeket, amíg nincs itthon, betekinthetünk a lakosztályába; igen ám, de aki oda 

belép, az ajtó bezárul mögötte, a bűbáj feloldásához különböző feladatokat kell megoldani 
időre. 
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Megkezdte működését a DJP Pont a könyvtárban, korszerű eszközökkel és ingyenes WIFI 
szolgáltatással. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében idén is számos programmal vártuk az érdeklődőket. 
Október 1-én Domján Zsuzsanna népi iparművész előadást és bemutatót tartott a zalai 
darázslépes hímzésről. Ez egy különleges bújtatásos hímzésfajta, mely Hetésből származik.  
Október 2-án a legkisebbeket Kerekítő foglalkozásra vártuk.  
Október 5-én "Kerttől az asztalig - a család konyhakertje" címmel Meiszner Katalin 

biokertész, táplálkozási tanácsadó tartalmas előadását hallgatták meg az érdeklődők. 
 

     
 

Október 7-én a Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással vártuk a könyvtárlátogatókat. 

Október 30-án Halloween napi fabrikálóba hívtuk és vártuk az érdeklődő gyermekeket, ahol 
különböző dekorációk készültek például: papírgurigából denevér, fonalból pókháló, valamint 
különböző papírdíszek.  
Novembertől ismét elindult a hímző szakkör Kerekes Endréné vezetésével.  

November 12-23-ig a Dráva menti horvát viseletet bemutató kiállítás várta a látogatókat. A 

tárlatot Kiskovács Jánosné (Halász Magdolna) hagyatékából állítottuk össze, aki egy Baranya 

megyei községben, Drávasztárán élt. A Dráva mentén fekvő 7 magyar falu - Potony, 

Tótújfalu, Lakócsa, Felsőszentmárton, Keresztúr, Révfalu és Sztára -, hajdani népviselete 

eltért minden közeli népcsoportétól. Az érdeklődők nagyon gazdag, színes kiállítást 
tekinthettek meg családi fotókkal kiegészítve. 
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November 6-án és december 11-én Dr. Rosta László háziorvos tartott előadást a diabéteszről. 
A háziorvos köznyelven, egyszerűen, érthetően beszélt a betegségek tüneteiről és a jelenleg 
elérhető szűrési lehetőségekről, valamint azok hatékonyságáról. Ismét felhívta a hallgatóság 

figyelmét az egészséges életmódra: fogyasszunk minél több zöldséget, mozogjunk 

rendszeresen. Válaszolt a közönség által feltett kérdésekre is. Az előadássorozat tavasszal 
folytatódik. 

November 24-én Drótos Gyöngyi, a zalaszántói Mézeskalács Múzeum tulajdonosa tartott 

előadást és bemutatót. 
2018. december 5-én délelőtt Mikulás ünnepségre hívtuk a védőnői körzetben élő, még nem 
óvodás kisgyermekeket és szüleiket. Nagy örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat. Vigh 

Györgyné önkormányzati képviselő köszöntötte a gyermekeket és kísérőiket, majd a helyi 
iskola 3 osztályos tanulóinak ünnepi műsora következett. A kicsik örömmel hallgatták a 
verses, zenés előadást. A délelőtt zárásaként, Tóth Tamás önkormányzati képviselő kiosztotta 
a mikuláscsomagokat a kisgyermekeknek.  

December 15-én Szabó Erika költő volt a vendégünk. 
 

 
 

December hónapban ismét megszerveztük a jótékonysági gyűjtést és osztást.  
Karácsony előtt kézműves foglalkozásra vártuk a gyermekeket.  
 

 
 

Nagy örömünkre sokan részt vettek a programjainkon. 

Jakabfiné Bársony Judit 
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„A FÜRDŐZÉSEK KÖZÖTT OLVASÁSRA VÁGYNA? .... 
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK A STRANDKÖNYVTÁRBA!” 

 

 

  

A címben olvasható mottóval indult 2018-ban a strandkönyvtári felhívásunk. 2014-ben a 

strandkönyvtárunk első éveiről, az indulásról írtam a Zalai Könyvtári Levelezőbe. Az 
alábbiakban az elmúlt 5 évről írnék. 

 

Elmondható, hogy ez egy népszerű szolgáltatás lett nemcsak az olvasók, hanem szakmai 
körben is, hiszen az országban egyre többen próbálják ki és indítják el. Jó volna azonban 

ezekről információkhoz is jutni. Érdemes, szükséges, jó-e, kinél milyen módon vált be, mivel 

lehet újítani? Sok-sok kérdés merül fel bennem. Mi lehet a titok a sikerhez?  

 

Nincs két egyforma település, mások a szokások, a lehetőségek. Nálunk, Keszthelyen azt 

tapasztaltuk, hogy a helyi lakosok körében még mindig találkozunk olyanokkal, akik nem 

hallottak erről a szolgáltatásról. A strandon pedig észrevettük, hogy a strand hátsó bejáratánál 
mindig eltűnik a nagy plakátunk, pedig a helyi lakosok többsége ezt a bejáratot használja. 

Törzsolvasóink között vannak olyanok, akik a friss reggeli újság miatt jönnek le hozzánk a 

strandra, és olyanok is, akik heti rendszerességgel kölcsönöznek könyveket, hisz a könyvtár 

nyári 3 hetes bezárása miatt nem marad más lehetőségük. A nyaralók többsége magyar, és 
miden évben vannak visszatérő olvasóink.  
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Mielőtt leköltöznénk a strandra, gondos előkészítő munkával az olvasószolgálat munkatársai 
kikölcsönzik a könyveket, összepakolják a szükséges holmikat, kellékeket. Minden évben új 

plakátot készítünk, hirdetjük a helyi médián keresztül is.  

 

A könyvtár folyóirat állománya mellett olyan magazinokat is vásárolunk, amelyekre nincsen 

előfizetésünk, így kb. 80 féle magazinnal várjuk a strandolókat. A felnőtteknek szóló könyvek 
mellett a gyermekkönyvtárunk munkatársai összekészítik a fiatalabb korosztály számára a 

köteteteket és magazinokat is. Nagyon örülnek a strandolók a rejtvénymellékleteknek is, 

viszünk színezőket a legkisebbeknek. Foglalkozásokat, rendezvényeket nem szervezünk a 
strandkönyvtárba, mert külön animátorok dolgoznak a strandon és minden nap több lehetőség 
közül választhatnak a kisgyermekes családok. 2016-ban elégedettségi kérdőívet is 
készítettünk, melyben babáknak való kis kiadványokat kértek tőlünk, és szinte kivétel nélkül 
pozitív véleményeket írtak.  

2018 nyarán az első napon éppen „berendezkedtünk” a mi kis területünkön, amikor 

lehetőséget kaptunk egy üresen álló büfét „elfoglalni”. Kb. 50 méterre volt a kis kabinunktól, 

de jobban elfértek a polcaink, a bútoraink, és mivel előtetővel rendelkezett ez az épület, esőtől 
védett, de mégis a szabadban vártuk olvasóinkat. Fontosak a fiatalok, ezért is klassz dolog, 

hogy a nyári strandkönyvtári munkában középiskolás diákokkal dolgozhatunk együtt, akik az 

Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül érkeznek hozzánk. Ez is egy lehetőség 
szolgáltatásink jobb megismertetésére.  

A legfontosabb erő a sok-sok ötlet, munka mellett azonban maga a KÖNYVTÁROS 

személye. A strandon nemcsak kevesebb a ruha az embereken, de nincs köztünk nagy pult, 

nyitott a tér, más a hangulat, közvetlenebbek az emberek, s ha látják rajtunk a lelkesedést, 

akkor sokkal nagyobb a siker is. Nem baj, ha nincsenek minden nap kétszázan, hiszen 

alapvető meghatározó tényező az időjárás, de lehet, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevők, 
megismerők, legközelebb új olvasókat hoznak magukkal. 

 A strandot üzemeltető kft munkatársaival is együtt dolgozunk egy közös cél érdekében, és 
soha nem lehet tudni, minek milyen pozitív következménye lesz, milyen újabb 

partnerkapcsolatok alakulhatnak ki.  

Mit tartogat az idei nyár, még nem tudjuk, de mi készülünk és mindenkit szeretettel várunk a 

strandkönyvtárba 2019. július 15-től Keszthelyen, a Városi Strandon! 

 

      Verebélyi Judit 

 


