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MKE ZALA MEGYEI SZERVEZETE 
 

Az MKE Zala Megyei Szervezete 2007 szeptember 17-én kirándulást szervezett 
Sopronba. A program részeként látogatás tettünk a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Központi Könyvtárában, a Műemlékkönyvtárban és megtekintettük az Erdő- és 
Faanyagvédelmi Intézet madártani kiállítását. Előadást hallhattunk a Központi Könyvtár 
tevékenységéről, majd megtekintettük a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárat is. 

A szakmai programok mellett megnéztük a Storno Gyűjteményt, részt vettünk 
egy borkóstolón a Fekete Cédrushoz Könyvkereskedés Vinotékájában, majd tovább 
utaztunk Fertőrákosra, ahol a kőfejtő megtekintése után egy finom vacsora várt 
bennünket a Mithrasz Étteremben.  
 

 
 

 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR (Felnőttolvasó-szolgálat) 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
 

 „Éltem egyszer én, Márai Sándor”: vetített diaképes, önéletrajzi ihletésű önálló 
est Csányi Zoltán előadásában (január 24.) 

 Bemutatkozik az Izsák Imre Képzőtársaság – A párt és az egyház küzdelme 
Zalaegerszegen, 1947-1949. (Kiss Ádám egyetemi hallgató előadása) ; A 
címertan mint történelmi segédtudomány, különös tekintettel Zala megyére 
(Molnár Gábor egyetemi hallgató előadása) (március 27.) 

 „…egy öntörvényű művészegyéniség”: jövőre lenne 100 éves Vajda Lajos 
festőművész (Borbás György előadása) (április 24.) 

 „Hol van régi énünk, az elveszített csoda?”: Bischofné Hesinger Katalin Álmok, 
táncok, tövisek c. verseskötetének bemutatója (május 15.) 

 Zala megye és a Batthyányak a reformkorban (Béres Katalin muzeológus), 
„Viam meam persequor…” (Molnár András levéltárigazgató) – október 9. 
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 Kussoltat a sors – Latinovits Zoltán emlékezetére c. önálló est (Pálfy Margit 
színművész) (október 16.) 

 „Baráti hitelességgel…”Keresztury Dezső emlékét idézi fel két barát (Rosta 
Sándor, Dr. Józsa Tivadar) (november 6.) 

 Karácsonyi meglepetés (december 11.) 
 

További rendezvények: 
 

Nagyapáink forradalma…: interjúk, visszaemlékezések az 1956-os forradalom 
Zala megyei eseményeiről c. kötet bemutatója - a kötetet Vajda László, a Zala 
Megyei Önkormányzat nyugalmazott osztályvezetője ajánlotta a közönség 
figyelmébe. (január 25.) 

• 

• 

• 

 
Internet Fiesta - Könyvtárak az elektronikus ügyintézésért (március 20-31.) 

 
Ügyintézés az interneten – előadások (március 29.) 

 
1. Az elektronikus adó- és járulékbevallás rejtelmei  

(Előadó: Balogh Barnabásné informatikus – APEH Nyugat-dunántúli 
Regionális Igazgatósága) 

2. Ismerkedés az Ügyfélkapu szolgáltatásaival 
(Előadó: Kovácsné Pacsai Edit - Deák Ferenc Megyei Könyvtár) 

3. Elektronikus banki szolgáltatások - Bemutatkozik az OTP Bank Zrt. 
(Előadó: Pethőné Schalbert Mária – OTP Bank Zrt., Zalaegerszeg) 

 
Folyamatos programjaink: 

 
- Kiállítás az olvasóteremben az internet könyvtárunkban meglévő 

szakirodalmából 
- Helyi internetszolgáltatók (ZELKA, ZALASZÁM, PROCOMP) 

bemutatkozása: lakossági internethozzáférési lehetőségek, egyéb 
szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése 

- Webcímajánlás különböző témákban (elektronikus banki ügyintézés, 
álláskeresés a neten, szabadidő, hasznos helyek stb.) összeállított 
szórólapok segítségével 

- Ingyenes internethasználat a nyitva tartási időben, CD-ROM-bemutató 
- Segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben: információkeresési 

stratégiák, speciális szolgáltatások, az e-ügyintézés alaplépései  
- Ismerd meg hazádat! Zala megye, Zalaegerszeg a világhálón – bemutató 

 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei (október 4-12.) 
 

A babák testi és lelki egészsége – családi találkozó (Dr. Keszthelyi Júlia 
gyermekorvos és Gaál Boglárka családterapeuta előadása) (október 4.) 
Könyves vasárnap (október 7.) 
„Álmok földjén szárnyakon” – író-olvasó találkozó Barócsi Tiborral  
„Futás, hit, öröm” – beszélgetés Bérces Edit ultrafutó világbajnokkal 
Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben a Kodály-évforduló jegyében 
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Folyamatos programjaink: 

- Legyél te is restaurátor! Vegyél részt az egyes munkafolyamatokban a 
könyvtár mini restaurátorműhelyében! 

- Ingyenes beiratkozás a délelőtt folyamán 
- Ingyenes internethasználat a délelőtt folyamán 
- Vasárnapi könyvkölcsönzés 
- Teázó és büfé 
- Kiadványaink népszerűsítése ajánló bibliográfiák segítségével 
- „Turi” a könyvtárban (állományból kivont könyvek, hanglemezek 

kedvezményes árusítása)            
 

A British Council Hungary és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár közös 
rendezvényei: 

• 

• 

 
 Filmvetítés a READING THE CITY FILMKLUB keretein belül – vendégünk 

volt Kolozsi László filmesztéta (április 17.) 
 WebEnglish Workshop – a British Council Hungary nyelvtanárok számára 

tartott tréningje (október 25.) 
 

Karácsonyi könyvvásár az Aréna 2000 Könyvkiadó kedvezményes könyveiből 
(december 10-15.) 

 
         Devecz Lászlóné 
 
DFMK Hírlevél 

 
2007. áprilisában indítottuk útjára a havi rendszerességgel megjelenő, e-mailben 

terjesztett információs tájékoztató hírlevelünket. Hírlevelünk célközönsége a megyei 
könyvtár olvasóinak azon rétege, akik a személyes használat mellett vagy helyett 
rendszeresen használják honlapunkat és az elektronikus információforrásokat, és 
szívesen fogadnak információkat e-mailben is. 

Hírlevelünket minden hónap első hetében küldjük ki mindazoknak, akik a 
megyei könyvtár honlapján feliratkoznak. Technikai hátterét egy levelezőlista 
szolgáltatja, melyre a feliratkozás két lépésben történik; az előzetes szándékot egy, a 
listservertől kapott gépi levél visszaküldésével kell megerősíteni, ezt követően kerül fel 
az új tag címe a levelezőlista aktív tagjai közé. 

A hírlevél aktuális számát a feliratkozottakon kívül elküldjük mindazon 
olvasóinknak is, akik az előző hónapban iratkoztak be könyvtárunkba, és a beiratkozási 
adatlapon feltüntették az e-mail címüket is. 

Hírlevelünk állandó rovataiban beszámolunk az adott hónapban várható 
rendezvényekről, a könyvtárban tartandó könyvbemutatókról, valamint a 
társintézmények, más könyvtárak és múzeumok programjairól. Emellett felhívjuk a 
figyelmet érdekes weblapokra az irodalom, kultúra, az Internet iránt érdeklődők 
számára; munkatársaink bevált receptjeiket teszik közzé, valamint könyveket, filmeket 
is ajánlunk könyvtárunk dokumentumai közül. 
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Hírlevelünk kiegészíti a könyvtár honlapját: az újdonságok, változások, itt egy 
helyen jelennek meg, e-mailben értesítjük az érdeklődőket mindarról, amit 
könyvtárunkról és szolgáltatásainkról tudni érdemes. Ezen a fórumon hívjuk fel a 
figyelmet néhány olyan elektronikus és hagyományos könyvtári szolgáltatásunkra is, 
amelyek kevésbé ismertek a könyvtárhasználók körében. Segítséget  nyújtunk abban, 
hogy weboldalainkon könnyebben eligazodjanak, a számítógépes katalógusban és az 
adatbázisokban pedig sikeres kereséseket végezzenek. 
 
          Szili Erika 

 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

Júniusban Balatongyörökön vehettek részt - a József Attila Városi Könyvtárral 
közösen szervezett - olvasótáborban a hátrányos helyzetű zalai gyerekek. Az 
olvasótáborban ez évben Lázár Ervin műveivel ismerkedtek a táborlakók. A programok 
között szerepelt drámapedagógiai és kézműves foglalkozás, verses-zenés 
gyermekműsor, valamint az elmaradhatatlan kirándulás: ezúttal hajókázás Keszthelyre 
és környékére.  A 2007-es tábor jellegzetessége a közös csoportos kerékpározás volt: 
strandra és a közeli kedvelt kirándulóhelyekre (Balatonederics – Afrika Múzeum; 
Vonyarcvashegy – Szent Mihály kápolna). Szerencsére a vízparti táborozásnak 
kedvezett az időjárás is, ezért a jókedv és a kitűnő hangulat a tábor végéig kitartott: 
ismét felejthetetlen napokat tölthettünk együtt, mint már annyiszor! 

 
Október elején szerveztük meg a „Könyvtárak összefogása a társadalomért”- 

akció, a Nagy Olvasóshow őszi gyermekkönyvtári rendezvényeit, melyek keretében 
játékos vetélkedőkre, író-olvasó találkozóra, kézműves játszóházba és verses-zenés 
gyermekműsorra hívtuk az érdeklődőket. Kiemelkedően sikeres volt e 
rendezvénysorozat keretében az október 7-i Könyves vasárnap. 

 
 A 2007/2008-as tanévben is folytatjuk már hagyományos „Barangolás a 
gyermekirodalomban” c. megyei levelezős játékunkat 4-5-6. osztályosoknak, melynek 
során a gyerekek három magyar regény elolvasását (G. Szabó Judit: Ez mindennek a 
teteje - Dóka Péter: Hogyan lettem médiasztár? - Balázs Ágnes: Feladó: Fekete 
Szivárvány) és a könyvekhez kapcsolódó feladatok megoldását vállalják vetélkedő 
keretében. Az irodalmi búvárkodásban 33 öt fős csapat vesz részt. 
 

Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója tiszteletére Hunyadi Mátyás, a 
jégen választott király címmel háromfordulós történelmi levelezős játékot hirdettünk 6-
7-8. osztályos zalai gyerekek számára a következő témakörökben: Mátyás élete és 
uralkodása; A reneszánsz kultúra Mátyás udvarában; Zala vármegye Mátyás király 
idejében. Levelezős játékunkra megyénk iskoláiból 116 csapat jelentkezett. A 
nagysikerű játék záró rendezvényére, az eredményhirdetésre és jutalmazásra 2008. 
január 24-én kerül sor. 

 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatunk segítségével 

tovább folytatjuk Integrációs művészeti foglalkozásainkat, melyeket fogyatékos és ép 
gyerekek számára szerveztünk már korábban is két tanéven keresztül. A gyerekek 
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számára vonzó, az irodalmi és érzelmi nevelést egyaránt szolgáló programjainkon a 
Béke-ligeti és a Dózsa-iskola kisdiákjai közösen vesznek részt. E rendezvénysorozat 
szerepel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága Nevelési programjában 
is, megvalósításához anyagi segítséget is nyújt. A 2007/2008-as tanévben zajló 
rendezvénysorozaton drámapedagógiai és kézműves foglalkozások, bábjátékok és 
verses-zenés gyermekműsorok szerepelnek a programok között. 

 
A november 19-30-ig zajló Zalai gyermekkönyvheteket műhelymunkában 

szerveztük meg a városi gyermekkönyvtárosok és a hálózatgondozó-módszertanos 
kollégák közreműködésével. A programsorozat keretében a megye 24 könyvtárában 
több mint 30 rendezvényre (irodalmi versenyek, író-olvasó találkozók, kézműves 
foglalkozások, báb- és verses-zenés műsorok stb.) került sor. A zalai könyvtárak 
vendégei voltak az  idei gyerekkönyvhéten: Bartos Erika író, Dóka Péter író, Gyárfás 
Endre író, Ormos Gyuláné (Jassie Blair) író, Sohonyai Edit író; a Mesetár Bábszínház; 
Gaál Zsuzsa író, Joós Tamás előadóművész, Lakatos Sándor előadóművész, Rosta Géza 
előadóművész; Benkőné Gulyás Edit pedagógus, Kocsis Eszter drámapedagógus, Pintér 
Györgyike pedagógus, Kardos József tanár. 

A gyermekkönyvheti rendezvénysorozat keretében tartottuk meg november 20-
án a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzését iskolai és 
gyermekkönyvtárosok, valamint pedagógusok számára a következő programmal: 

• Közös nyelvre lelni. A KID-programmal az olvasásért.  
Előadó: Valaczka András pedagógus, tankönyvszerző 

• Olvasásfejlesztési promóciós lehetőségek a könyvtárakban. 
 Előadó: Oláh Rozália és Tóth Renáta gyermekkönyvtáros 

 
 

    Oláh Rozália 
 

 
 

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 

 
A NÉPMESE NAPJÁN 

felolvasónapot tartottunk Olvasd fel 
kedvenc tréfás népmesédet! címmel. 
Óvodások, iskolások voltak a 
vendégeink, akik jókat derültek 
óvónőik ill. társaik, vagy egymás 
felolvasását hallgatva. Közel 
hatszázan fordultak meg ezen a 
rendezvényen. 
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Október hónapban a „NAGY OLVASHOW” rendezvénysorozat keretében a 
következő eseményekre került sor könyvtárunkban: 

  
 
Október 3-án „Babaolvashow”-t 

rendeztünk a 0-3 éves babák, 
szüleik, nagyszüleik részére. 
Várakozásunkon felül szép 
számban jöttek az érdeklő- 
dők. A játszóházban és a 
könyvajánláson mintegy 30 
felnőtt és 25 baba vett részt. 
Nagyon jó hangulatú délelőttöt 
tudhatunk magunk mögött, s az 
akkor beiratkozó olvasók nagy 
része ma is aktív tagja 
könyvtárunknak. Bónyai 
Mónika óvónő a „totyogókkal” 
sógyurma sünöket készített és 
krumplinyomdázott. Nagyon 
lelkes babák és mamák voltak a 
vendégeink. A „Cini-cini 
muzsika” c. játékos, mondó-
kás, dalos foglalkozáson 
Lola óvó néni közreműkö-
désével mondókákkal, gyer-
mekdalokkal ismerkedhettek az 
apróságok. S ha valamelyik 
megtetszett, vihették is haza a 
könyveket, melyekből szüleik-
kel otthon is gyakorolhattak. 

 
 

 
Október 6-án játszóházat szerveztünk nagyobbacska gyerekek és minden egyéb 

korosztályú érdeklődő részére. A mintegy 50 ügyes kezű részt vevő nagyon élvezte a 
foglalkozásokat. 

 
Október 7-én, a „Könyves vasárnapon” a könyvtár a 

délelőtti órákban teljes szolgáltatásával és ingyenes 
beiratkozással várta olvasóit. Az „Állatosdi” című 
programon Lengyák Istvánnal „ollóvágtáztak” a megjelent 
családok, majd Lukács Sándor Micimackó és barátai c. 
műsorát hallgathatták meg. Nagy örömünkre sokan 
kíváncsiak voltak erre a programra is. Néhány család CD-
ROM-ozott és mesét is olvastak fel. 

Október 9-én két csoportban „Nagyik a Neten” címmel 
internetes vetélkedőt szerveztünk az idősebb korosztály számára. 
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Kevesebben vállalkoztak a megmérettetésre, mint ahogy számítottunk, de nagyon 
családias hangulatban telt a „verseny”. 

 
Október 10-én könyvbemutatóra 

került sor, Tunyogi Csapó Gábor „A 
mérleg jegyében” c. kötetét Péntek 
Imre mutatta be. Az irodalmi esten a 
Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói 
előadásában a szerző verseit is 
hallhatta a mintegy 40 főnyi 
közönség.  

Ezen alkalommal díjaztuk a 
középiskolásoknak meghirdetett 
„Lógj a Neten” című vetélkedőnk 
helyezettjeit. 

Október 15-én Szakmai Napot 
tartottunk, melynek témája a mozgókönyvtári ellátás eddigi tapasztalatai és a további 
teendők megbeszélése volt. 
 

November 9-én a Pannon Tükör c. folyóirat főszerkesztőségével közösen 
Asperján György: „Jézus és Júdás aktája” című új könyvének bemutatóját szerveztük 
meg. A kötetet Péntek Imre ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 

 

„A Tollaskígyó fiai” MESEMONDÓ VERSENYT 2007. november 24-én, 
szombaton 9.00-tól rendeztük meg. A tűz megszerzése c. műsorral a tófeji Általános 
Iskola 2-4. osztályos tanulói köszöntötték az egybegyűlteket, betanító pedagógusok: 
Némethné Szakács Irén, Lakatosné Molnár Bernadett voltak. A versenyt megnyitotta: 
Pintér László alelnök, a Zala Megyei Közgyűlés képviseletében.  

A korosztályok szerinti versengésre külön helyszíneken került sor, ahol 3 fős 
(pedagógusokból, könyvtárosokból és óvónőkből álló) zsűrik döntöttek a legjobb 
mesemondók helyezéseiről. Idén is minden korosztályban szavazhattak a gyerekek a 

 89



HHÍÍRREEKK  

közönségdíjas mesemondóra. 10 városi iskola 36 tanulója és 7 városkörnyéki iskola 19 
tanulója versenyzett egymással a szép mesemondásban. 
 
Helyezések: 
 
1. osztály 1. díj Varga Vencel Landorhegyi Székhelyiskola 

Zalaegerszeg 
 2. díj Bogár Veronika Teskánd 
  Boronyák Nóra Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg 
 3.díj Nyíri Fanni Dózsa György Tagiskola, Zalaegerszeg 
  Kiss Barnabás Eötvös József Székhelyiskola, 

Zalaegerszeg 
 Közönségdíj Bogár Veronika Teskánd 
    
2. osztály 1. díj Vernarelli 

Franciska 
Ady Művészeti Ált. Iskola és 
Gimnázium, Zalaegerszeg 

 2. díj Trömböczki 
Julianna 

Becsvölgye 

  Kovács Kristóf Öveges ÁMK, Zalaegerszeg 
 3.díj Rákóczi Anna Landorhegyi Székhelyiskola, 

Zalaegerszeg 
  Büki Noel Salomvár 
 Közönségdíj Vernarelli 

Franciska 
Ady Művészeti Ált. Iskola és 
Gimnázium, Zalaegerszeg 

    
3.osztály 1. díj Tóth Bence Máté Pais Dezső Tagiskola, Zalaegerszeg 
 2. díj Tóth Kitti Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg 
  Spitzner Dóra Ady Művészeti Ált. Iskola és 

Gimnázium, Zalaegerszeg 
 3.díj Szummer Gréta Pacsa 
    
 Közönségdíj Spitzner Dóra Ady Művészeti Ált. Iskola és 

Gimnázium, Zalaegerszeg 
    
4. osztály 1. díj Palkovics Emese Ady Művészeti Ált. Iskola és 

Gimnázium, Zalaegerszeg 
 2. díj Nagy Eszter Liszt Ferenc Tagiskola, Zalaegerszeg 
  Kiss Kíra Regina Pacsa 
 3.díj Farkas Dorina Teskánd 
  Babati Soma Eötvös József Székhelyiskola, 

Zalaegerszeg 
 Közönségdíj Halász Márk Landorhegyi Székhelyiskola, 

Zalaegerszeg 
 

 
November 26-án egy a Babaolvashow alkalmával az előadó betegsége miatt 

elmaradt előadást pótoltunk. Sebestyén Bianka szombathelyi vezető védőnő, főiskolai 
tanár volt a vendégünk, aki egy nagyon élvezetes és tanulságos előadást tartott a 0–3 
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éves korosztály „olvasási” szokásairól ill. a vers, a mese szerepéről e korosztály 
körében. 
 

Az ősz folyamán többször tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást 
középiskolás tanulók, osztályok részére előzetes időpont egyeztetés alapján. Ezen 
alkalmakkor mintegy 300 fővel ismertettük meg könyvtárunk szolgáltatásait és a 
számítógépen való dokumentumkeresés módját. 
 

Decemberi vendégünk az „UR VÁROSÁTÓL SALLÁIG” történelmi sorozat 
rendezvényeként Joós Tamás volt. Ő a szokásos nagy érdeklődés mellett tartotta 
érdekes, öltözék- és fegyverbemutatóval egybekötött előadását a római legió-ról. A 
hatást még fokozta azzal, hogy mindazt, amiről beszélt a Gladiátor c. film részleteinek 
bejátszásával „élőben” is megmutatta. 
 

Az év programjait a KÉZMŰVES KÖNYVTÁRI SZOMBATOK karácsonyi 
készülődésével zártuk: ablakdíszek, origamival hajtogatott karácsonyfadíszek készültek 
a megjelentek nagy örömére, s aktív közreműködésével. Elmondhatjuk, hogy itt aztán 
szorgoskodott gyerek, szülő és nagyszülő a játszóház vezetőivel (Bónyai Mónika és 
Pigler Katalin) nagy egyetértésben. 
 

A „MEGMUTATOM MAGAM” KIÁLLÍTÁS SOROZATUNK is folytatódik, 
havi rendszerességgel. Az egyéni kiállítók: Juhász Vanessza, Csiszár Sára Luca mellett 

csoportos bemutatkozásokra is sor 
került. Az Eötvös Iskola 3. 
osztályosai nagyon látványos őszi 
kompozíciókat hoztak, amelyek 
többnyire papírhajtogatással készül-
tek. Kiemelkedő volt témája miatt 
is a Kóc, kóc, kenderkóc c. 
kiállítás, melyen Árvayné Nagyari 
Katalin tanítványai kézműves 
munkáikból mutattak be válogatást. 
A megnyitón Skrabut Éva, a Gébárti 
Kézművesház vezetője ajánlotta a 
megjelentek figyelmébe a gyerekek 
munkáit. 

 
 

        Horváth Anikó - Kereki Judit 
 

 
 

FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
 
2007. Október 3. Vendégünk volt Balla D. Károly 

14.30 órakor 3 gimnáziumi osztály részére irodalmi óra 
17 órakor könyvbemutató: Egy manzárdőr naplója címmel 
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2007. Október 7. 
   KÖNYVES VASÁRNAP: fesztivál a könyvtár előtti téren, 

kézműves bemutatókkal, társintézmények bemutatkozásával- 
teljes körű szolgáltatásokkal 

 
2007. Október 18.  

17 órakor LENGYEL ÜZENET 
Találkozás Teresa Kaczorowska költő, író, 
publicistával. A beszélgetést vezette Sutarski Konrad 
költő, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára 
igazgatója  

 
2007. November 5.  

17 órakor Kodály Zoltán születésének 125.,  
halálának 40. évfordulójára emlékeztünk              
Előadónk: Kardos Gy. József 
Közreműködők: a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai 

 
2007. November 19. 

17 órakor közös rendezvény a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör  
Egyesülettel 
Előadónk: Dr. Szelestei Tamás: „Csik Ferenc, az orvos” 
címmel tartott előadást.   

   Közreműködők: a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai  
 
2007. December 3.  

17 órakor ADVENTI EST 
Vendégünk: Endrei Judit (újságíró, szerkesztő, műsorvezető) 
és Oszkai Réka keramikus kiállítás megnyitója 
A rendezvény hangulatát a hévízi Musica Antiqua együttes 
színesítette 

 
2007. December 6.  

16.30 órakor közös rendezvény a Csik Ferenc Olimpiai Baráti 
Kör Egyesülettel 
Vendégeink: Németh Pál, Németh Zsolt, Pars Kriszitán 
olimpikonok 

   A beszélgetést Dr. Ágh Pál és Dr. Iglódi Endre vezette 
 Átadásra került a Magyar Köztársaság 2007. évi legjobb atlétáinak, 

edzőjének, valamint a Dobó SE-nek járó díja a Keszthelyi 
Atlétabarátok részéről. 

   A rendezvényen került sor Németh Pál keszthelyi - magántulajdonban 
 lévő - akvarell festményeinek kiállítására 

 
        Kalmárné Amberg Xénia 
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA, 
KESZTHELY 
 
2007. 
IX. 24-25. Varázslatos karosszék: őszi teremdekoráció 
IX. 28. Népmese Napja: mesemondó délután általános iskolásoknak 
X. 2.  Országos Könyvtári Napok: Bosnyák Viktória író-olvasó találkozója 
X. 4.  Országos Könyvtári Napok: Babaolvashow (A Kismama Klub 

gyermekkönyvtári előadása) 
X. 5.  Országos Könyvtári Napok: Könyvtári activity (csapatjáték a könyvek 

birodalmában) 
X. 8-11. Országos Könyvtári Napok: Őszi képek készítése (kézműves 

foglalkozás) 
X. 12.  Országos Könyvtári Napok: „Kertem alján” (kiállítás)  
X.10.   Parlagfűmentes Magyarországért: Játékos foglalkozás 
X. 25.  Fogyatékkal élők könyvtári integrációját elősegítő foglalkozássorozat: 

Vendel napi néphagyományok játékos feldolgozása könyvtárhasználattal 
XI. 9.   Varázslatos karosszék: termésjátékokat készítő kézműves foglalkozás 
XI. 20.  Gyermekkönyvhetek: Bartos Erika interaktív mesés foglalkozása 
XI. 23.  Gyermekkönyvhetek: „A könyv utóélete”: Gyárfás Endre író-olvasó 

találkozója 
XI. 26.  Gyermekkönyvhetek: Óvodások városi versmondó délelőttje 
XI. 28.  Gyermekkönyvhetek: Kardos József előadása Kodály Háry János című 

daljátékáról 
XI. 30.  Gyermekkönyvhetek: „Példaképeink”, a Rákóczi Szövetség pályázatára 

érkezett óvodás alkotások kiállítása 
XI. 19-20. Gyermekkönyvhetek: Rejtvényjáték a rendezvénysorozatról 
XII. 5.   Varázslatos karosszék: téli teremdíszítő foglalkozás 
XII. 6.  „Jöjj el hozzánk, várunk rád”: a Mikulás látogatása a 

gyermekkönyvtárban 
XII. 7.  Varázslatos karosszék: Adventre hangoló  

(karácsonyi szalvétagyűrűk és üvegmatricák készítése) 
XII. 20. Varázslatos karosszék: Közös karácsonyfa díszítés és téli szünidei 

könyvajánló az új könyvtermésből. 
 

 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  

„Babák és mamák/papák a könyvtárban” 
 

Mikor lehet először könyvtárba menni? Nem is kell menni, a könyvtár várja a 
babakocsiban „utazó” gyerekeket is szüleikkel együtt. Október 2-án még inkább 
igyekeztünk bemutatni, miért is jó könyvtárba járni. A kicsiknek színes leporellókat 
kínáltunk, szüleiknek a gyermeknevelést, gyermekgondozást segítő könyvet 
ajánlottunk. De az igazi „sikert” a mesés és mondókás könyvek adták, szülőként 
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felfedezve bennük a gyerekként hallott verseket és a még ismeretleneket, hogy ezeket 
elmondhassák saját gyermekeiknek.  
 
„Ismerj rám!” 
 
Az egész héten át tartó játékban három korosztály számára szóltak a rejtvények. 
Irodalmi művek, helyek, szereplők vártak arra, hogy a „különös ismertetőjegyek” 
alapján felismerjék őket. A helyes megfejtést adók között könyvcsomagokat sorsoltunk 
ki. 

 
„Mesés történelem” 
 

Rendhagyó irodalom- 
órára vártunk minden 
érdeklődőt október 3-án. 
A magyar történelem 
eseményei, nagy alakjai, 
a magyar nép sorsa 
elevenedett meg a 
színpadon. A verses-
zenés utazáson Joós 
Tamás énekmondó 
kísérte el a nézőket. 
 
 
 
 

 
„Könyves Vasárnap” 
 

Minden korosztályt hív-
tunk és vártunk október 7-én 
vasárnap délután a könyvtárba, 
párhuzamosan zajló rendez-
vényeinkre.  

Az alkotni vágyók mese-
hősökkel díszített képes-
lapokat készíthettek különböző 
technikák segítségével. Gusztáv, 
az egér jóízűen falatozva 
eltüntette néhány mese 
különböző részét. Ezeket az 
„egérrágta” részeket kellett 
kitalálniuk, majd eljátszaniuk a 
gyerekeknek Gaál Zsuzsa író segítségével. Az irodalom iránt érdeklődőknek 
internetes portálokat, honlapokat mutattak be kolléganőink. Könyvajánlóinkon a 
technikát is segítségül hívtuk. Változatos témák, elsősorban felnőtteknek, nem csak 
papíron! Hangoskönyv részletek, filmbejátszások segítségével mutattuk be az 
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ajánlott műveket, ezzel is színesítve a könyvajánlókat. A vasárnap este kötetlen 
beszélgetéssel ért véget kedves könyvekről, élményekről, szereplőkről, színészekről. 
 
„Mesélő könyvtárosok” 
 
Október 10-én egész nap mesesarokkal vártunk minden korosztályt. Magyar népmesék, 
Andersen és a Grimm-fivérek történetei – tündérekről és boszorkányokról, sárkányokról 
és vitéz királyfiakról szólt a mese az érdeklődők kívánsága szerint. 
 
„Legkedvesebb történetem” 
 
Október 12-én minden kedves olvasót vártunk a könyvtárba, „olvasók-könyvtárosok 
egymás közt” kötetlen beszélgetésre. Könyvet ajánlottak, illetve kedvenc történeteiket 
mesélték el az olvasók és a könyvtárosok egyaránt. 
 
Könyvbemutató – Jessie Blair: Lina és az ördög medalionja 
 
A Zala Megyei Gyermekkönyvhét alkalmából novemberben három alkalommal, író-
olvasó találkozót rendeztünk a város általános iskoláiban tanuló 5. és 6. 
osztályosoknak, amelyen a könyvtárunkban dolgozó kolléganő, Ormos Gyuláné Éva 
mutatta be könyvét (Jessie Blair: Lina és az ördög medalionja.) A jó hangulatú 
találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott, ahol főképp az izgalmas Voynich-
kézirat volt a központi téma, amely igencsak megmozgatta a gyerekek fantáziáját, s 
felkeltette érdeklődésüket. 
 
Magyarországi CD-ősbemutató 
 
December 7-én került megrendezésre a Zalai Gyermekkönyvhét programsorozat 
keretében, a fergeteges, bulihangulatban zajló, Gerendás Zsozsó és a Cinke Singers 
című CD magyarországi ősbemutatója. Joós Tamás, Gaál Zsuzsa, a felnőtt 
közreműködők és a gyerekek csapata felejthetetlen élményt szerzett az óvodásoknak, 
valamint az általános iskola 1. és 2. osztályosainak, és minden kedves érdeklődőnek. A 
bemutatón a helyi média képviselőin kívül jelen volt az MTV Soproni Regionális 
Stúdiójának forgatócsoportja is. 
 
       Baksa Melinda, Horváth Gabriella 
 

 
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
 
Június 26-tól  „ISMERKEDÉS KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOKKAL” 
    augusztus 7-ig minden kedden 9 órától  
   Program: június 26. Kincskereső kisködmön 
     július 3. A két Lotti 

10-11. Tüskevár 
17. A Pál utcai fiúk 
24. Egri csillagok 
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31. A kőszívű ember fiai 
augusztus  7. Légy jó mindhalálig 

Július 2.  „HA VÉGRE ITT A NYÁR…” 
    július 31-ig  - Régi idők strandjain - kiállítás 
 
Július 4-től  „ÜGYES KEZEK” 
    augusztus 1-ig - foglalkozások gyerekeknek (szerda délelőttönként) 
 
Július 7.  „KÖNYVBARÁTOK KIRÁNDULÁSA” 
   - Graz, Mariazell  
     
Augusztus 16- 
   szeptember 15. „VÁROSUNK” 
   - kiállítás fotópályázatra beérkezett művekből 
 
   „FÁBAN MEGFOGALMAZOTT GONDOLATOK” 
   - a XXII. Letenyei Faszobrász Alkotótelep tárlata 
 
Augusztus 19-20. KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
   - állatfigurák gyöngyből 
 
Szeptember 27. „A NÉPMESE NAPJA” 
   „Nagyapó mesefája” – mesedélelőtt általános iskolásoknak a 
   nyugdíjasklub közreműködésével 
     
Október 2-12. „ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK” 
   
Október 4.   "HÁROM KÍVÁNSÁG" - barangolás a mesék birodalmában 

       Vendégeink: az ovisok     
  
Október 7.  „KÖNYVES VASÁRNAP” 

- kézműves foglalkozás gyerekeknek és szülőknek 
-"Az én könyves vasárnapi emlékem" 
- meglepetés új beiratkozóknak és a könyvtárral ismerkedőknek 
       

Október 8. "SZÖSZMÖTÖL AZ ŐSZ" 
- találkozó Kanizsa József író-költővel   

 
Október 18- 

december 1. "KI ÁLL AMOTT A SZIRTTETŐN..." 
- Hunyadi János születésének 600. évfordulója alkalmából 
kiállítás a könyvtár anyagából 

 
Október 19. 
     november 20. „A CSEND PERCEI” 
   - Zsupán József festőművész kiállításának megnyitója  
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Október 26.  
    

„A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA” 

„KOZMIKUS VÉDETTSÉGÜNK FENYEGETETTSÉGÜNK” 
– TIT előadás 

    

   Előadó: Bánfalvi Péter, a TIT Zala Megyei Elnöke   
 
November 23. „MÁTYÁS A LEGENDÁK KIRÁLYA” 
    - TIT előadás 
   Előadó: Őriné Dr. Bilkei Irén 

           
November 28. „ZALAI GYERMEKKÖNYHETEK” 
 

„A TITKOKAT AZ UJJAIMNAK MONDOM EL” 
ROSTA GÉZA verses-zenés összeállítása 

 
November 29. „CSIPKEVARÁZS” 
    Ünnepi kiállítás Varga Lászlóné munkáiból 
 
November 30. „VÁGYÓDÁS” 
   Rózsás Sándorné kötetbemutató estje 
   
December 11.  "... CSING-LING-LING SZÁNCSENGŐ ..."  

karácsonyi játszóház óvodásoknak 
   

December 14.  "SZIKRÁZNAK A HÓPIHÉK"  
ünnepváró játszóház 
 
      Pfeiffer Edit 
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VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 
 

Benedek Elek születésének 
évfordulóján immár harmadik 
éve ünnepeljük szeptember 
30-át, mint a Népmese napját. 
Célja ennek a megem-
lékezésnek nemzeti kincsünk, 
a népmesék megőrzése, 
fennmaradása, továbbadása. 
A Móra iskola diákjai ezen a 
napon a reggeli iskolarádió 
adásából a Só című magyar 
népmesét, a nagyszünetben 
pedig Mérei Gabriella 6. 
osztályos tanuló előadásában 
A hazudós legény című magyar 
népmesét hallgathatták meg. 

 
Ezután nyitottuk meg azt a kiállítást, melyen népmesékből készült 

illusztrációkkal pályázhattak az óvodás és az általános iskolás gyerekek. A beküldött 89 
rajzból 10 óvodás és 31 tanuló munkáját díjaztuk. Ugyanekkor került sor a meseíró 
pályázat eredményhirdetésére, melyet 3-8. osztályos tanulóknak hirdettünk. Itt 8-an 
vehettek át jutalmat. A szeptemberi hónap népmesékről szóló könyvtári levelezős 
játékának 5 díjazottja is elismerésben részesült. Könyvtárunk ezzel a rendezvénnyel 
csatlakozott a Magyar Olvasástársaság országos felhívásához: „ Ne hagyjuk veszendőbe 
menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!” 

2007 október 17-én tartottuk az idei tanév első olvasóköri foglalkozását a 
könyvtárban. Horváth Zita könyvtáros-tanító mutatta be egyik kedvenc regényét, a C.S. 
Lewis: Narnia Krónikája címűt. A foglalkozáson 15 gyermek és 6 felnőtt hallgatta az 
ismertetőt, nézte a regényből készült filmrészletet. Részletek felolvasására is sor került. 

2007 november 7-én kubai zenei aláfestéssel, jó hangulatban zajlott a következő 
olvasóköri foglalkozás. Hemingway: Az öreg halász és a tenger című regényét Kovács 
Tamás, a zalakarosi iskola tanára mutatta be a hallgatóságnak. A regényrészleteket a 
résztvevők felolvasásában hallhattuk. Az író életútjának bemutatásán túl 
megismerkedhettünk a regény helyszínének, Kubának természeti és földrajzi 
adottságaival, és kubai hangszerekkel is. A komplex foglalkozáson 17 gyermek és 10 
felnőtt vett részt. 

Véget értek a Zalai Gyermekkönyvhetek, melynek keretében tovább folytattuk 
az olvasóköreink rendezvényeit. Ezúttal intézményünk igazgatónője, Benkőné Gulyás 
Edit mutatta be az egyik gyermekkori kedvenc regényét, Fekete István Keléjét. 
Elmesélte a gyerekeknek, hogy diákkorában milyen trükköket talált ki annak érdekében, 
hogy minél többet olvashasson. Ismertette Fekete István írói életútját, s jelentősebb 
műveit. A hallgatóság megfejthette az író által kitalált „beszélő állatneveket”, amely 
több művének is jellegzetessége. A regényből több részlet felolvasására is sor került. 
Végül a Tüskevár című regényből készült rövid werkfilmből láthatott ízelítőt az 
olvasókörön résztvevő 22 gyermek és 11 felnőtt. 
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A rendezvény-sorozat következő programja bábelőadás volt. A könyvtár 

ideiglenes bábszínházzá alakult át. A budapesti Mesetár Bábszínház előadásában 
láthatták iskolánk alsó tagozatos diákjai - összesen 81-en - Marék Veronika: Surranó és 
Brekkenő című mesejátékát. A gyerekek szinte tátott szájjal nézték végig a humoros 
történetet, s csak azt sajnálták, hogy hamar véget ért.  

 

 
 
 

A karácsony közeledtére gondolván könyvtárunk is szervezett kézműves 
foglalkozást. Karácsonyi ablakdíszeket és angyalkákat készíthettek papírból az erre 
ellátogatók. 

Egy héten keresztül adtunk lehetőséget könyvvásárlásra is, hiszen 
településünkön erre kevés lehetőség van. A szülők és gyerekek megvásárolhatták a 
mikulási és karácsonyi könyvajándékokat. 
                                                              Horváthné Nagy Elvira 

 99



HHÍÍRREEKK  

 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október 15-én szakmai tanácskozást rendeztünk a „Mozgókönyvtári ellátás 

szerepe a könyvtári szolgáltatások feltételeinek javításában” címmel. A megnyitót dr. 
Hóbor Erzsébet, Zalaegerszeg város díszpolgára tartotta. Első előadónk Fehér Miklós, a 
Könyvtári Intézet munkatársa volt, aki a kistelepülések könyvtárainak működési 
lehetőségeiről, feladatairól és kihívásairól szólt. Ezt követte Kovács Szabina kistérségi 
menedzser prezentációja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
működéséről, és a mozgókönyvtári ellátásról. „A könyvtári szolgáltatások helyzete a 
zalaegerszegi kistérségben „ címmel Pál Éva (JAVK) és Sebestyénné Horváth Margit 
(DFMK) beszélt. Utólsó előadónk Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató volt, aki 
a körmendi és az őrségi kistérségi könyvtári szolgáltatásokat mutatta be. 

A rendezvény zárásaként került átadásra a Major Árpád könyvtárigazgató által 
alapított díj, amelyet az idén Baksa Lajosné csonkahegyháti községi könyvtáros vehetett 
át, aki 1956 óta könyvtáros a községben. 

A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmával több település (Egervár, Teskánd, 
Csonkahegyhát és Kiskutas) óvodásai és iskolásai élvezhették Lukács Sándor 
előadóművész megzenésített gyermekverseit. A rendezvényeken több mint hatszáz 
gyermek vehetett részt. 

 
Pál Éva 
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Lukács Sándor csonkahegyháti előadása 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     
          Új könyvtár létesítése Boncodföldén 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laposa Andrásné könyvtáros 
 Zalaszentgyörgyön 

      A nagykutasi könyvtár 
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     Olvasók a pusztaedericsi könyvtárban       A megújult orbányosfai könyvtár 

 

 
A vaspöri könyvtár az állományrendezés után 

 
 
LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

2007. év második félévében megkezdődhetett a városi könyvtárban az 
önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján a mozgókönyvtári feladatellátás. A 
kistérség 51 településéből csak 2 nem igényelte ezt a szolgáltatást. 

Lovásziban képviselő-testületi döntés alapján 2007. december 31-vel kérték a 
könyvtáruk törlését a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, a további működtetési 
módról még nem született döntés. A városi könyvtárnak, mint szolgáltató könyvtárnak 
48 szolgáltató helyen kellett a fenntartókkal együttműködve kialakítani a szolgáltatás 
fogadásának feltételeit.  
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A közbeszerzési eljárás után októbertől kezdődött meg a dokumentum ellátás. 
Közel 6000 kötet beszerzésére került sor 16 600 000 Ft értékben, ezenkívül 
igényfelmérés alapján AV dokumentumokat (CD, CD-ROM, DVD) is vettünk 3 
000 000 Ft értékben.  

A szolgáltatások szélesítése és a könyvtári érdeklődés felkeltése érdekében 
nagy figyelmet fordítottunk a folyóiratok megrendelésére, amelyek eddig 
hiányoztak a könyvtárakból. 2007 októberétől előzetes igényfelmérés alapján 
rendeltük meg a KELLO-tól a települések által kért időszaki kiadványokat. A 
lakosság körében legnépszerűbb hetilapoktól, a bulvárlapoktól a mezőgazdasági 
szakfolyóiratokig széles a skála. 48 szolgáltatóhely átlag 4 folyóiratot kap 33 000 Ft 
értékben.  

15 helyen indítottuk újra a könyvtári szolgáltatást, ezeken a településeken a 
70-es évektől már nem működött könyvtár. Több helyen nagyon jó 
kezdeményezésnek tartották a közösségi színtérként kialakított faluházban, vagy 
közös helyiségben a kapott könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést (új könyvek, 
folyóiratok, DVD-k). Több községben kiemelkedően sokat tettek a könyvtári 
feltételek megteremtéséért.  

Iklódbördőcén 40 m2-es felújított helyiségbe költöztették át a könyvtárat, ahol 3 
számítógép is elhelyezésre került. Az internetezési lehetőségek és a kellemes könyvtári 
környezet főleg a fiatalok körében népszerű.  

Rédicsen is új helyet kapott a könyvtár, a helyi általános iskola 
épületszárnyában alakították ki az új könyvtári feltételeket. A 130 m2-es, új 
függönyökkel és az olvasótermi állomány elhelyezésére készíttetett polcokkal, 
ajándékba kapott folyóirattartó állvánnyal, számítógépes fejlesztéssel, internet 
lehetőséggel, az állományrészlegek elkülönítésével, olvasói tér kialakításával váltak az 
előző helynél sokkal kedvezőbbé a működési feltételek. Szeptembertől minden 
osztálynak könyvtárbemutató órát tartottak és felhívták a figyelmet az új könyvtári 
szolgáltatások lehetőségeire. 

Kerkateskándon az új faluházban indult újra a könyvtári tevékenység. Korszerű, 
új berendezéssel ellátott, barátságos körülmények fogadják az ide látogatókat. Itt is 3 
számítógép és internetezési lehetőség áll a lakosság rendelkezésére.  

A rendezvények sorából 2 könyvbemutató emelhető ki. 2007. december 14-én a 
tornyiszentmiklósi Művelődési Ház és Könyvtárban Tantalics Béla ny. tanár, történész 
ajánlotta a vendégek figyelmébe Kulcsár József: A tornyiszentmiklósi iskola története 
1698-1998 című kötetét. A kötet szerzője korábban évtizedekig a község művelődési 
házának vezetője és könyvtárosa volt, a találkozó több mint száz érdeklődője és a 
találkozó sikeressége a helyi szerző személyiségének és a sokakat érintő könyvének 
köszönhető. 

2007. december 22-én Iklódbördőcén Cigánynak születtem címmel, Kalányos 
István mutatta be könyvét, mesélt életéről, sorsáról. A rendezvény díszvendége, 
Molnár József a település és a szerző egykori tanítója volt. A rendezvény iránti 
érdeklődés itt is a találkozóra meghívott vendégek falujukhoz való kötődésében 
rejlett.   

Stéber Ferencné Csögi Ágnes 
 
 

 
 

 103



HHÍÍRREEKK  

JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR, GYENESDIÁS  
 

A Népmese Napja alkalmából, szeptember 28-án, pénteken délelőtt 10 órától a 
Pölöskei színjátszók mutatták be a "Csodálatos tarisznya" c. mesejátékot, majd 10 óra 
30-tól a Csány-Szendrey ÁMK Gyulassyné Nagy Henriett vezette "Dalos Kedvűek 
Klubja" adott elő mesedalokat a kisiskolás közönség nagy örömére (képünkön). 

A "Nagy olvashow" könyvtári megyei rendezvénysorozat kapcsán a 
Klubkönyvtárban október 5-én, péntek délután játszóház foglalkozást tartottunk, melyre 
alsós gyermekek jöttek. Termésbábokat (dió teknőst, mandula egeret, csutkababát, stb.) 
készítettünk. Ezt követően mesefilmet vetítettünk (Túl a sövényen). 

Igen nagy sikere volt Rosta Géza október 8-iki, hétfői zenés-verses előadásának. 
Az előadó sok humorral fűszerezett műsorába bevonta a gyerekeket, akik ezt igen 
élvezték, egy dal erejéig az előadóval még zenekart is alakítottak. 

 

2007. november 16-án, pénteken 18 órakor került sor a Gyenesdiási Községháza 
nagytermében „Gyenesdiás anno… és az elmúlt évben” című fotókiállítás megnyitójára. 
Köszöntőt mondott: Gál Lajos polgármester, megnyitotta: Havasi Bálint, a Balatoni 
Múzeum igazgatója. Közreműködtek a Kovács testvérek. A kiállításon bemutatkoztak 
munkáikkal a gyenesdiási kosárfonók is.  

A szokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte szeptember 15-én, szombaton a 
szezonzáró Szüreti Vígasságok rendezvényünket. Nagyon sok külföldi - vagy az év 
nagy részét nálunk töltő - turista, sok helybeli és kirándulóvendég volt már a présnél is, 
a kínált must, bor és pogácsa is gyorsan fogyott. A kóstolgatás mellett Ágoston Károly 
tartott a prés mellett egy kis csikós bemutatót, valamint Páli Lajos hegybíró szólt az 
egybegyűltekhez. Ezt követően a Dalárda és a Népdalkör néhány dala után a menet 
besorolt és a Címer köz - Csokonai utca felől a Rendőrség által lezárt és biztosított 
Kossuth L. utcán a Nádas Csárda felé vonult. A Községháza előtt Suba Zoltán kisbíró 
jelentést tett a polgármesternek és egy kosár szőlőt adott át neki. A Nádas csárda 
udvarába érve aztán megkezdődött a folklórműsor és a helyi művészeti csoportok - 
általános iskolás néptáncosok, népdalénekesek, Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesiási 
Dalárda, Gyenesdiási Népdalkör - bemutatója. Fellépett a Liget Plazában működő Let's 
Dance Táncstúdió három hastáncosa is. 

Az udvaron körben népművészeti és kézműves bemutatók, gyermek játszóházak, 
szüreti préselők szórakoztatták a közönséget. Az utca felől két kondérban főtt a 
birkagulyás, amit aztán a műsor végén meg is kóstolhattak a rendezvény vendégei. 
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A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár 2007. december 5-én, szerdán 17 
órakor műsoros Mikulást-estet rendezett a Községháza nagytermében. Közel 50 
gyermek várta a Mikulás bácsit, aki másodmagával egy kis Mikulással érkezett és 
ajándékozta meg a gyerekeket. 

 
Az októberi kézműves foglalkozásokon, péntekenként 14 órától 15 óra 30-ig, 

termésbábokat és termésképeket készítünk a Klubkönyvtárban - gondolva az október 
20-i Diós fesztiválra - főleg dióból. 

 
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár szervezésében, dr. Petánovics Katalin 

néprajzkutató színvonalas előadását hallgathatták meg az érdeklődők „A Rózsák 
Szentje” címmel november 19-én, a községháza nagytermében abból az alkalomból, 
hogy idén ünnepeljük Árpád-házi Szent Erzsébet születése 800. évfordulóját, és 
megemlékezünk az egykori Falud település Szent Erzsébet templomáról is.  

 
A keszthelyi GKMK folton-folt szakkörének karácsonyi kiállítását tekinthették 

meg az érdeklődők, december 7-től a gyenesdiási Községháza nagytermében. A 
kiállítást Péczeli Margit képzőművész nyitotta meg, közreműködött Papp Máté 
klarinéton. Az idei foltos kiállításon a „művészek” tombolát is szerveztek, a fődíj 
mellett még 80-90 ajándéktárgy talált gazdára. 

 
               Fliszár Katalin 
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