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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
  
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
  

- 2013. január 29-én immár hatodik alkalommal került sor könyvtárunkban 
a Keresztury szavaló gálára, mellyel a Magyar Kultúra Napja, valamint 
Keresztury Dezső, városunk nagy szülötte, a magyar művelődéstörténet jeles 
képviselője előtt tisztelegtünk. A gálaműsor keretében 19 zalaegerszegi 
középiskolás Keresztury Dezső verseit adta elő, a rendezvényen közreműködött 
a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Leánykara. 
Emlékezetes, jól sikerült programot sikerült szervezni. 
- Április 9-én a Keresztury Irodalmi Körrel valamint a Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesülettel közösen egy különleges programot szerveztünk. 
Melocco Pétert hívtuk meg, akinek Vak ember visszanéz című regényét 
ismerhettük meg. A kötetet Bence Lajos költő mutatta be, s Kiss Gábor 
igazgatóval közösen kérdezgették a szerzőt. Élvezetes, mély emlékeket nyújtó, 
kitűnő hangulatú találkozó volt.    
 

 
 

- Június 11-én Karafiáth Orsolya költőt láttuk vendégül. „Költészet női 
szemmel” című rendezvényünket nagy várakozás előzte meg. Telt ház  volt 
olvasótermünkben, sokan voltak kíváncsiak a stílusában, megjelenésében 
egyedinek, sajátosnak sőt, különlegesnek mondható költőnőre. Karáth Anita 
költő kérdezte vendégünket, aki beszélt életéről, a vele történt nem hétköznapi 
eseményekről, helyzetekről és természetesen a költészetről, irodalomról is. 
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Egyéb rendezvények:  
 

- 2013. március 6-án könyvtárunk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával közösen szervezett könyvbemutatót. Kun Miklós Széchenyi-
díjas történész professzor „Sztálin alkonya” című kötetét ismerhette meg a 
közönség. A találkozón köszöntőt mondott Vígh László országgyűlési képviselő, 
a szerzővel Kiss Gábor, intézményünk igazgatója beszélgetett. 
 - Ebben az évben is megszerveztük az Internet Fiesta programjait. Március 
20–27-ig az internet közösségteremtő szerepét hangsúlyoztuk 
rendezvényeinkkel.  Ennek keretében elindítottunk egy 20 órás kezdő internet-
használati tanfolyamot a nyugdíjas korosztály számára; valamint egy 
középiskolásoknak szánt internet-használati tanfolyamot, mely a digitális 
világban való könyvtárhasználati ismeretekkel bővítette a hallgatók tudását. 
Rendkívüli népszerűségnek örvendett kolléganőnk, Horváth Viktória rendhagyó 
osztályfőnöki órája, mely a Facebook használatával, annak biztonsági 
beállításaival és veszélyeivel ismertette meg a 12-14 éves fiatalokat. Az Ady 
Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI-ből 6 felsőtagozatos osztály vett 
részt a Fiesta ideje alatt ezen a rendkívüli osztályfőnöki órán, s az elcsodálkozó, 
meglepett arcokat látva elmondhatjuk, megdöbbentő, eddig ismeretlen, de 
mindenképpen hasznos információkhoz jutottak az órákon.   
- 2013. április 14-én ünnepeltük a „Könyvtárat szeretők és Könyvtárosok 
Világnapját”. Ennek keretében Könyvtár-túrát szerveztünk az érdeklődő 
olvasóknak, megmutattuk intézményünk épületét a pincétől a padlásig; 
késedelmi díjakat engedtünk el; az aktuális napon születés-, vagy névnapjukat 
ünneplő olvasóink ingyen iratkozhattak be. 
 

 
 
- Április 16-án a Pannon Írók Társaságával közösen szerveztük meg az 
Utassy József emlékkönyv bemutatóját. Vendégeink voltak a kötet szerkesztői: 
Horváth Erzsébet nyugalmazott pedagógus, és Péntek Imre József Attila - díjas 
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költő, a Pannon Tükör főszerkesztője. A találkozón közreműködött Kovács Olga 
színművésznő és Urházy Gábor László színművész.  
- Május 22-én Lantos Gábor Nívó- és Médiadíjas újságíró, a Magyar Rádió 
riportere és műsorszerkesztője volt a vendégünk, akinek „100 nap északon. 
Riport – kaland – kihívás” című útikönyvét mutattuk be. Az érdekes találkozón a 
szerző a hallgatóság számos kérdésére válaszolt, valamint a diafilmjeiből is 
megtekinthettünk néhányat. 
 - Június 1-jén „Szirmok kétlaki virágról” címmel  Szálinger Balázs József 
Attila-díjas költővel szerveztünk találkozót. Elsősorban középiskolások alkották 
a közönséget, akik az előadás végén sok kérdést tettek fel a fiatal költőnek.  
 

 
 
- Június 5-én könyvtárunk és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei 
Levéltár közös rendezésében került sor a „Zalaegerszegi honvédek a Donnál. A 
magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története 1942-1943 
(Zalai Gyűjtemény 74.)” c. kötet bemutatójára. Köszöntőt mondott Balaicz 
Zoltán alpolgármester, közreműködtek a kötet szerzői: Molnár András, a MNL 
ZML igazgatója, és Dr. Szabó Péter hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet 
munkatársa. Rendkívül nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, nagyon sok 
egykori zalaegerszegi honvéd családtagja, leszármazottja tisztelte meg 
jelenlétével a találkozót. 
- Június 6-án a Pannon Írók Társaságával közösen szerveztük meg a 84. 
Ünnepi Könyvhét, és a 12. Gyermekkönyvnapok megnyitóját. A könyvhetet 
Balaicz Zoltán, ZMJVÖ-nak alpolgármestere nyitotta meg, köszöntőt mondott 
Dr. Halász Albert, a Lendvai Városi Könyvtár igazgatója. A program második 
felében fiatal zalai költőket ismerhettünk meg: Szakony Dorinával, Gerencsér 
Milánnal, Horváth Lászlóval és Horváth Márkkal beszélgetett Kaj Ádám és Csík 
Veronika. Elmondható, hogy egy nagyon élvezetes, lelket gyönyörködtető 
beszélgetésnek lehettünk szem- és fültanúi.  
        Kocsisné Sipos Rozália 
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