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MŰHELY 

ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA  
2014-BEN A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

 
 
 

A települési könyvtárak száma  
 
 
A jellemzően kistelepüléses Zalában összesen 258 település található, köztük 10 város és 

248 község. Valamennyi zalai község 5000 lakos alatti kistelepülés, és a 10 város közül 5 város 
lakosságszáma nem éri el az 5000 főt, vagyis szintén kistelepülések. Ez meghatározó szempont 
a könyvtári hálózat működtetése szempontjából. 

A statisztikai adatszolgáltatás szerint 2014 év végén a települési könyvtárak száma nem 
változott az előző évhez képest, továbbra is 257 volt, de a fiókkönyvtárak és a KSZR ellátó 
központ külön jelentettek adatokat, így az adatszolgáltatók száma összességében emelkedett.  

A városok között a megyeszékhelyen működött a megyei könyvtár, és 1 városrészi 
ellátást biztosító könyvtár (ZVMKK). A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezeti 
egysége volt a József Attila Városi Tagkönyvtár, valamint 4 fiókkönyvtár. A Zalaegerszegi 
Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárának 1 fiókkönyvtára működött.  

A további 9 városból 8 működtetett nyilvános városi könyvtárat (Nagykanizsa, 
Keszthely, Lenti, Letenye, Zalaszentgrót, Hévíz, Zalakaros, Zalalövő). Köztük 
Nagykanizsának 2, Lentinek 4 fiókkönyvtára is volt. Pacsa a megye legkisebb városa 
(lakossága 1768 fő), amely könyvtári információs és közösségi helyet működtetett, vagyis 
kistelepülési könyvtári szolgáltatást rendelt meg a megyei könyvtártól.  

A 248 községből csak 11 település működtetett önállóan könyvtárat 2014-ben: 
Balatongyörök, Dobronhegy, Gelse, Gyenesdiás, Kehidakustány, Murakeresztúr, Sármellék, 
Szepetnek, Türje, Vonyarcvashegy és Zalaszántó. 235 település könyvtári információs és 
közösségi helyet (a megyei könyvtártól rendelte meg a kistelepülési ellátást); 2 településen 
(Iborfia, Sénye) nem volt könyvtár. 

 
 

TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK    2014-ben 
Megyei könyvtár 1 
Városi könyvtár 8 
Városrészi könyvtár 1 
Községi nyilvános könyvtár 11 
Könyvtári információs és közösségi hely 236 
Települési könyvtár összesen (fiókkönyvtárak és ellátó központ nélkül) 257 

 
 
2014 végén 3 nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat (Türje, Kehidakustány, 

Dobronhegy) valamint Iborfia és Sénye is megállapodást kötött a megyei könyvtárral, így 
2015-ben további 5 település részesül a KSZR ellátásban. Így minden zalai településen lesz 
könyvtári szolgáltatás.  
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MŰHELY 

 
Zala megye könyvtári hálózat működése 
 
Zala megyében a KSZR szolgáltatást vette igénybe a települések 91 %-a.  A Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár összesen 236 kistelepüléssel kötött megállapodást a könyvtári 
szolgáltatások biztosítására, de a feladatot városi könyvtárakkal való feladatmegosztással 
végezte. Ezt indokolta a szolgáltató helyek nagy száma, valamint a városi könyvtárak korábban 
kialakult szoros kapcsolata a településekkel.  

A megyei könyvtár közvetlenül 80 község és 1 városi könyvtár (Pacsa) számára 
biztosított kistelepülési könyvtári ellátást. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 36, a 
Városi Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 43, a letenyei Fáklya 
Művelődési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely ellátókönyvtára volt 2014-ben. 
Korábban még Hévíz város könyvtára is részt vett az ellátásban 5 településen, de 2014 második 
félévében ezt a feladatot a keszthelyi könyvtár vette át.  

 
 

Kistelepülési ellátás együttműködve a városi könyvtárakkal 
 
 

Szolgáltató könyvtár 
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Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely 36 3 4 46 
Városi Könyvtár, Lenti 50   50 
Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa 43  3 46 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 81  1 82 
Fáklya Műv. Közp. és Könyvtár, Letenye 26   26 

     
Összesen 236 3 8 248 

 
 
 
A szolgáltatás keretében valósult meg a könyvtári dokumentumok beszerzése, 

feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő állomány gondozásának segítése, a 
könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelések biztosítása, a helyismereti és 
közhasznú információk szolgáltatása, könyvtári rendezvények szervezése, közvetítése, a 
könyvtári alkalmazottak és a használók képzése, és a szakmai tanácsadás. Minden település 
számára szerveztek a szolgáltatást biztosító intézmények különböző rendezvényeket, 
elsősorban kulturális és közösségfejlesztő programokat. Folytatták a kistelepülések működési 
körülményeinek javítását, a bútorok és technikai (elsősorban informatikai) eszközök 
beszerzését.  
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Az önálló működést választó 11 községi könyvtár számára a megyei könyvtár illetve 
nagykanizsai és keszthelyi városi könyvtárak nyújtottak segítő szolgáltatásokat 
(hálózatgondozás). E községi könyvtárak közül 8 szerzeményezett önállóan, 3 település 
továbbra is igénybe vette a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár ellátórendszeri 
szolgáltatásait, és nyilvános könyvtárként költségvetési forrásból rendelte meg a könyvtári 
ellátást.  

 
 
Zala megye könyvtári ellátása a számok tükrében 

 
Az önkormányzati könyvtárak összes alapterületének nagysága 2014 végén 22989 m2 

volt, 1 941 866 db-os dokumentumállomány, 3465 féle kurrens folyóirat és 796 számítógép állt 
a használók rendelkezésére.  

A gyarapodás darabszáma megyei szinten 17%-kal volt magasabb, mint 2013-ban, az év 
folyamán összesen 57 749 db-bal növekedett a könyvtárak leltári állománya. A növekedést 
elsősorban a pályázatok tették lehetővé, így a Márai III, IV program és a TÁMOP-3.2.4.A- 
11/1 pályázat.  

 A gyarapításra fordított összeg 2%-kal volt magasabb, mint 2013-ban, a könyvtárak 
összesen 101 491 000 Ft-ot fordítottak dokumentum beszerzésre. Ebből a KSZR 
szolgáltatóhelyek számára összesen 63 690 0000 Ft állt rendelkezésre 2014-ben, ami a megyei 
beszerzés 61% -a volt. 

Az előfizetett kurrens időszaki kiadványok száma 10%-kal volt magasabb, mint az elmúlt 
évben. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a szolgáltatóhelyeken 2013-tól a források 
megnövekedése lehetővé tette az időszaki kiadvány előfizetések számának jelentős 
emelkedését: míg 2012 végén a 234 szolgáltatóhelyen összesen 911 előfizetés volt, 2013-ban 
236 szolgáltatóhelyen 1633, 2014-ben 1827  előfizetés volt.  

 2014-ben 11 önállóan működő községi könyvtárból 6 településen nem is volt 
gyarapodásra fordított összeg. Ez azt mutatja, hogy ezeken a településeken önállóan nem 
képesek fejleszteni a könyvtárat, így érdemes megfontolni a szolgáltatás megrendelését. 

A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak: a regisztrált 
könyvtárhasználók száma 2014-ben 49269 fő volt, 4%-ot csökkent az előző évhez képest.  

Ugyanakkor akik beiratkoztak, intenzívebben használták a könyvtárakat. A 
legjellemzőbb szolgáltatási forma továbbra is a kölcsönzés és helyben olvasás volt.  

A személyes látogatások száma 6%-al emelkedett: 666 512 alkalommal keresték fel a 
beiratkozottak a könyvtárakat. A KSZR szolgáltatóhelyek esetben a nagyobb kínálat miatt 
népszerűbb a könyvtári szolgáltatás, mint az önálló községekben. 

Ugyanakkor a megyei összesítés alapján a könyvtárakban, helyben egyre kevesebben 
interneteznek, (7%-al) kevesebb használatot regisztráltak a könyvtárak, mint az elmúlt évben, 
összesen 133454 alkalom volt.  Ennek az az oka, hogy ma már a legtöbb családban van otthon 
internet és a mobilinternet is egyre elterjedtebb. Ha összehasonlítjuk a városok és a községek 
könyvtárainak internethasználatát, megfigyelhető, hogy a falvakban a személyes látogatók 
40%-a még ma is internetezés céljából megy be a helyi könyvtárba, ott sokkal népszerűbb 
szolgáltatás, mint a városokban.  

A távhasználatok (telefon, fax, OPAC, honlap) száma egyre emelkedik. Ezért fontos, 
hogy a könyvtárak fejlesszék a honlapon elérhető szolgáltatásaikat. A megyében összesen 
1 209 670 alkalom volt a távhasználatok száma, ami 17%-al volt magasabb, mint 2013-ban. A 
falvakban továbbra is nagyon alacsony a távhasználat, ugyanakkor folyamatosan emelkedést 
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mutat, a könyvtári információs és közösségi helyeken 39% -kal több távhasználatot 
regisztráltak, mint az elmúlt évben. 

A kölcsönzött dokumentumok száma a megye települési könyvtáraiban összesen 883 136 
volt, és 619 775 db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Az előző évi adatokhoz 
képest megyei szinten a kölcsönzések száma 3%-al, a helyben használatok száma 11%-al 
növekedett.  

Egy regisztrált olvasó átlagosan 13 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során, 2-3 
alkalommal internetezett, 18 dokumentumot kölcsönzött és 12 dokumentumot használt 
helyben. 

Az összes beiratkozott olvasó 32%-a volt 14 év alatti. Számuk 3%-al csökkent, összesen 
15 944 gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. A személyes használatok 
száma a 14 év alattiak körében összesen 242 360 alkalom volt, ami az összes személyes 
használat 39%-a.  Az összes személyes használatok számához viszonyítva a községekben 
nagyobb arányban voltak 14 év alattiak, közel 50%-os. 

A kölcsönzött dokumentumok száma a 14 év alattiak körében 12%-al csökkent az elmúlt 
évhez képest, összesen 233 452 db volt. A helyben használt dokumentumok száma 2014-ben a 
14 év alattiak körében 14 %-ot emelkedett, 229470 db volt, ami az összes helybeni használat 
37%-a.  Egy beiratkozott gyermekolvasó az év folyamán átlagosan 16 alkalommal kereste fel a 
könyvtárát, 15 db könyvet kölcsönzött ki, valamint 14 db-ot használt helyben. 

A könyvtárközi kölcsönzéseket tekintve a beérkezett kérések és küldött kérések száma is 
csökkent 2014-ben. Összesen 3179 beérkezett kérést regisztráltak a könyvtárak. A más 
könyvtárba elküldött kérések száma összesen 4508 db volt 2014-ben Zala megyében. A 
könyvtárközi szolgáltatást biztosító könyvtárak elsősorban az eredeti dokumentumot küldték el 
a kérő könyvtárnak. A megyei könyvtárhoz 2014-ben 802 kérés érkezett be. A városi 
könyvtárak közül a nagykanizsaihoz érkezett be a legtöbb kérés 2014-ben, összesen 1331 kérés 
volt. 

 A zalai közkönyvtárakban összesen 78 851 referensz kérdést regisztráltak, az előző 
évhez képest 2 %-kal kevesebbet.  

A zalai önkormányzati könyvtárakban 2014-ben összesen 3 980 rendezvényt tartottak. 
Ezeken a programokon összesen 204 545 résztvevőt regisztráltak. A rendezvények száma 38%-
os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. A rendezvények fele a  könyvtári információs 
és közösségi helyeken volt. A megyei és a városi könyvtárakban a programok egy része NKA-s 
és TÁMOP-os pályázati támogatásokból valósult meg. 

Végezetül néhány viszonyszám: használó arány, dokumentumellátottság, települési 
ellátottság, beszerzési kvóta. Zala megye lakosságának 17 %-a könyvtárhasználó 
(használóarány), átlagosan egy lakosra közel 7 kötet (település ellátottsága), a könyvtárakban 
egy regisztrált használóra 39 kötet (használó-ellátottság) állt rendelkezésre. 
Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra vetítve 355 Ft-ot 
(beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai.  

 
            

        Sebestyénné Horváth Margit 
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MEGSZÉPÜLT A PACSAI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS 
KÖZÖSSÉGI HELY BELSŐ TERE 

 
 

 
 
 
Pacsa 1768 fő lakosságszámú kisváros Zala megyében, amelynek könyvtára kistelepülési 
könyvtári információs és közösségi helyként működik. 
A településen 1950-ben létesült először könyvtár, amely egy korábbi családi házban kapott 
elhelyezést. A közelben található az önkormányzat épülete, az iskola, óvoda is. A nyilvános 
könyvtárak jegyzékére 2000-ben került fel, mint Nagyközségi Könyvtár, majd 2009-ben Pacsa 
megkapta a városi címet így Városi Könyvtárrá vált. Megállapodás alapján 2011. februárjától 
veszi igénybe a megyei könyvtár kistelepülési szolgáltatásait. 
A könyvtár épülete ma már elmúlt 100 éves. 2008-ban sikerült felújítani az épületet kívülről és 
akadálymentesítése is megoldódott, de a belső terek továbbra is felújításra szorultak, hiszen a 
bútorok többsége még az 1970-es években került beszerzésre, és az idők folyamán nagyon 
elhasználódtak.  
2013-ban a KSZR szolgáltatás keretében új kölcsönző pult készült, és megvásárlásra került a 
szolgáltató által használt TextLib rendszer munkaállomás programja, így az interneten 
keresztül csatlakozni lehet a pacsai könyvtárból a megyei könyvtár szerveréhez.  A megyei 
könyvtár munkatársai elvégezték a 10 ezer kötetes állomány elektronikus feldolgozását, 
megalapozva a lelőhely nyilvántartást és az elektronikus kölcsönzés bevezetését.   
2014-ben az önkormányzat a könyvtár udvarán egy 200 m2-es alapterületű fedett rendezvény 
pavilont építtetett és a könyvtár belső tereinek korszerűsítése is elkezdődött, egy 15 m2-es 
kiállítótér létrehozására került sor közvetlenül a bejáratnál, ezzel is növelték a könyvtári-
közösségi teret. Az állandó és időszaki kiállítások megtartására is alkalmas térben először egy 
helytörténeti fotókiállítás került elhelyezésre.  
Sor került a mellékhelyiségek felújítására, a belső terek festésére és világítás korszerűsítésre is.  
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A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve nyújtotta be pályázatát 2014-ben 
Pacsa Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához 
szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására, amely sikeres volt és 1.570.380 Ft 
támogatásban részesültek. Ebből újultak meg a könyvtári polcok. 
A megyei könyvtár több mint 500 ezer Ft támogatásából további kiegészítő bútorok (olvasói 
asztalok, számítógép asztalok, székek, médiaszekrény, folyóirat állvány) beszerzésére került 
sor. A bútorzatot a kemendollári Dóra Faipar Kft. készítette.  
A megyei könyvtár munkatársai a projekt megvalósításában mindvégig segítették a települést, 
figyelemmel kísérték az eszközbeszerzést, elvégezték a teljes állomány rendezését és 
állományellenőrzésre is sor került. 
Az új berendezés tágas, világos térbe került, amely alkalmas kulturális közösségi programok 
lebonyolítására is. A bútorzat teljes mértékben megfelel a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
működés című ajánlásban megfogalmazottaknak. 
  

       

      

Az avatóünnepségre 2015.04.17-én 17.00 órakor került sor. Közreműködtek a helyi óvoda és 
iskola tanulói és a Pacsai Dalárda. Köszöntőt mondott Kelemen Tamás polgármester és Kiss 
Gábor, a  megyei könyvtár igazgatója. 
 

Sebestyénné Horváth Margit  
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NAGYKUTAS BEMUTATKOZIK 
Kiállítás a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi 

Tagkönyvtárában 
 

 
2015. januárjában a DFMVK felajánlotta a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerén belül a 
kistelepüléseknek, ha van a lakóhelyükön olyan szenvedélyes gyűjtő, aki szívesen megmutatná 
gyűjteményét a nagyközönségnek, a József Attila Városi Tagkönyvtárban lehetőség nyílna 
ennek bemutatására. Mint könyvtáros jeleztem, szeretnénk élni a lehetőséggel, és a 
Tagkönyvtár munkatársával, Szekeresné Farkas Matilddal folytatott beszélgetésből kiderült az 
is, hogy nem csak gyűjtők és gyűjtemények bemutatására kerülhet sor, hanem kis településünk 
tehetséggel rendelkező polgárainak művészien kidolgozott alkotásaival is joggal 
büszkélkedhetünk majd a kiállításon. Most megmutathatja kis közösségünk, hogy mennyi 
tehetséges ember él Nagykutason.  

 

Dormán Andrea gyöngyből készült nyakláncai, Kónya Máténé, Éva gobelinjei, horgolásai, 
Kónya Zsuzsa mandalái, Major Lászlóné, Irénke néni és Szlobodnik Dezsőné, Vali kézimunkái 
és vesszőalkotásai, Molnár Rita és Takács Ágnes kerámiái, majd a legfiatalabb Tóth Andi 
ékszerei mind-mind fantasztikusak. 
Akkor most egy képzeletbeli tárlatvezetést tartok :Az első paravánon megismerhetjük a régi 
(804 éves) és a jelenlegi Nagykutast a  „Rajzolj diafilmet”  pályázat „különdíjas” 
gyermekrajzain keresztül.. 

Aztán stílszerűen a könyveké lesz a főszerep. Nagykutas bemutatkozik a faluról szóló eddig 
megjelent könyveken, nyomtatott dokumentumokon keresztül. Megtudhatjuk például egy 
„Bábakönyv” segítségével, hogy 1948-1951 között ki született a településen, mi mindent 
kellett tartalmaznia egy „Cselédkönyvnek” a munkavállalás engedélyezéséhez.                                                              
Érdekes szalvéta-történeti időutazásra mehetünk Kónya Lászlóné, Rózsika gyűjteményét látva.  
Kislány korában kezdte el gyűjteni a szalvétákat, amit később Zsuzsa és Andi lánya tovább 
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folytatott. A szalvétákat tartalmazó dobozok alján szigorú dokumentálás, hogy mikor, ki, és 
mennyi szalvétával gyarapította a pici, kislány unokának szánt gyűjteményt.    
Kivételes Köteles Mária kártya-naptár gyűjteménye, amiből természetesen csak ízelítőt adunk. 
Kis kitérő után ismét könyv, a saját „könyves kincseim”. A 60’-as években gyerekeskedtem és 
a legkedvesebb időtöltésem akkor a gyönyörűen illusztrált mesekönyveim „olvasása” volt, 
amiket egy 6 hetes fertőző osztályon való ott tartózkodás után nem kaphattam vissza. 
Megfogadtam, ha megnövök, még ha a föld alól is, de újból megszerzem ezeket a könyveket! 
Gondolom, nem véletlenül hozta a sors, hogy az első munkahelyem a Központi Antikvárium 
volt, ahol tíz évet dolgoztam. Ezen idő alatt visszaszereztem valamennyit, amiből egyértelmű, 
hogy pár darabot kiállítunk, mivel az antikváriumban „megfertőződtem”, így nagy 
szenvedéllyel kezdtem gyűjteni a régi mesekönyveket is. A legrégebbi, az 1898. évben kiadott 
Benedek Elek: Pásztormesék, az 1934. évben Walt Disney szövegével és képeivel a Palladis 
kiadó kiadásában megjelent Miki Egér Óriásországban, valamint az 1942-es Pinokkió 
megtekinthető lesz a tárlóban. 
A dedikált könyveim közül a legkedvesebb, a „Rózsakiállítás” szintén látható lesz. Örkény 
Istvánnal való ismeretségemet is a Központi Antikváriumnak köszönhetem. Minden hónap első 
csütörtökén bejött az antikváriumba, és az általam, számára félretett első kiadásokat, apró- 
nyomtatványokat átnézte, majd megvette a neki tetszőt. Minden alkalommal megkértem, hogy 
a kedvenc Örkény könyveimből (Egyperces novellák; Tóték; Rózsakiállítás) ajánljon nekem 
egyet. Ilyenkor huncutul mosolygott és azt mondta, majd eljön az ideje annak is. 1979. év 
elején kimaradt három hónap, majd április 5. napján, nagy örömömre megjelent a szokott 
időben és azzal kezdte : „Na angyalkám, hozza csak azokat a könyveket, mert annak örömére, 
hogy talán megmaradok, dedikálom az egyiket.” A „Rózsakiállítás” című kisregényét ajánlotta, 
ami a halálról szól. Akkor volt utoljára az antikváriumban, 1979. június 24. napján meghalt. 36 
év telt el, és csak most vettem észre a kiállítás anyagát válogatva, hogy tartogatott egy üzenetet 
ez a dedikálás,  „Diószegi Erzsébetnek sok szeretettel ajánlja Örkény István 1979.04.1”, április 
elseje nem lehetett, mivel az vasárnapra esett. Most melyiket szánta áprilisi tréfának, a túlélést, 
vagy a halált?   
A hírességek kézjegyeit, jókívánságait tartalmazó mogyoróvessző fáinkból az egyiket 
kiállítjuk…. 
Május 20. napján a „műsorral gazdagított” kiállítást Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója nyitotta 
meg, Ferenczné Baumgartner Éva, Nagykutas polgármestere köszöntötte a vendégeket, köztük 
Nagykutas Díszvendégét, a Kossuth-díjas keramikusművész Németh Jánost, akinek gondolatait 
hallgathatták meg az érdeklődők   
A „Nagykutas bemutatkozik” kiállítás 2015. június 30. napjáig látogatható Zalaegerszegen a 
József Attila Városi Tagkönyvtár nyitva tartási idejében.       
 

dr. Marótiné Diószegi Erzsébet        
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IRODALMI KALANDOZÁSOK 20 ÉVES ÜNNEPI GÁLAMŰSORA 
 

Az Irodalmi kalandozások megyei irodalmi levelezős játék nagy utat tett meg, mire eljutott 
megalakulásának 20 éves mérföldkövéhez. A Dózsa György Iskola két lelkes pedagógusa, 
Tóthné Hantos Katalin és Sárgáné Heindl Lívia ötlete alapján indult útjára a most 20 éves 
születésnapját ünneplő játék.  

A könyvtárral és a lelkes kollégákkal együttműködve, összefogva megszületett a megye 
valamennyi kisdiákja számára elérhető irodalmi kalandozás játékos vetélkedő. 
 Az értékes szépirodalmi regényeket külföldi és magyar szerzők tollából egyaránt olvashatták a 
gyerekek. Az elmúlt időszak alatt közel 1200 csapat és 5000 diák játszott velünk, akik 60 
szépirodalmi regényhez oldottak meg feladatlapokat.  
Megannyi képzőművészeti alkotás, remek fogalmazások, szívszorító történetek, humoros 
feladványok, térképek, titkos kódok, matematikai fejtörők színesítették a rejtvényfüzeteket. 

A játék, mint „Barátunk a könyv” című olvasásnépszerűsítő kezdeményezés indult el, majd a 
„Barangolás a gyermekirodalomban” nevet vette fel, aztán 2009-ben ismét nevet változtatva, 
de céljait nem kisebbítve Irodalmi kalandozások címmel született újjá. Azzal a nem titkolt 
szándékkal született meg a levelezős játék ötlete, hogy a gyerekeket az olvasás, mint érdekes és 
izgalmas szabadidős tevékenység felé terelje. A könyvet elolvasva, a történetet továbbgondolva 
új és izgalmas élményeket közvetítsen az olvasó felé. A levelezős játék sajátos kiscsoportos 
foglalkozási forma, ahol a résztvevők önkéntes alapon alakítanak csapatot. Egy - egy 
feladatlapot megoldva, a feladványok és megoldások kutatásához a könyvtári környezetet és 
tájékozódási adatbázisokat használva a gyerekek gyakorolhatják a könyvtár- és az 
internethasználatot is. A rejtvényfüzetek összeállításakor a pedagógusok figyelembe veszik a 
gyerekek életkori sajátosságait és a kreativitás, fantázia, természettudományok széles 
tartalmából válogatva készítik el izgalmas kérdéseiket, amik gyakran a regény ki nem mondott 
gondolatait is feszegetik. Semmiképp sem úgy kell tekinteni az irodalmi kalandozás játékra, 
mint egy „számonkérő” az olvasott könyvhöz készített olvasónaplóra, a játék ennél több. 
Barátságok, közösségek, emberi kapcsolatok születnek egy - egy háromfordulós tanév alatt. Az 
eltel 20 év nagyon sok mindent adott a gyerekeknek és a résztvevő pedagógusoknak, 
könyvtáros kollégáknak. Jobban megismerték egymást, megtapasztalták a közös munka erejét, 
örömét, és olykor nehézségét. 

Minden egyes elolvasott könyv csak 
hozzátett a gyerekek olvasmányélményeihez 
és szélesítette világlátásukat. 
A zalaegerszegi iskolák mellett a megye 
kisebb-nagyobb településeiről rendszeresen 
játszottak velünk gyerekek. 
Vonyarcvashegy, Bagod, Zalakaros, 
Nagykanizsa, Borsfa, Zalaszentiván, 
Egervár, Pókaszepetk - felsorolni is nehéz 
lenne, annyi település diákjai csatlakoztak 
hozzánk. Voltak, akik fordulóról-fordulóra 
velünk voltak, és sokszor csak pár pont 
hiányzott a győzelemhez. Nem felejtjük 
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azokat a szép és értékes kézműves tárgyakat, plakátokat, amiket készítettek a gyerekek.  
Az eredményhirdetések mindig nagy izgalommal töltötték el a szervezőket, a meghívott 
vendégeket is.  Az átadott jutalomkönyvek és egyénileg tervezett ajándéktárgyak, amik Lívia 
néni keze munkáját dicsérik, egytől – egyig megható pillanatokat adtak minden résztvevőnek.  
A rendezvényeket egy-egy fotó tette még emlékezetesebbé, amik aztán egy fotóalbummá álltak 
össze és maradandó emlékként tisztelegtek az elmúlt évtizedek élményei előtt.  Legyen 
útravaló egy idézet: ”Az emlékek arra valók, hogy az emberek osztozzanak rajtuk”(Lois 
Lowry) 

Tóth Renáta 
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KORTÁRS ÍRÓK KAVALKÁDJA - RENDEZVÉNYSOROZAT A 14. 
GYERMEKKÖNYVNAPOK ALKALMÁBÓL 

 
A 14. Gyermekkönyvnapok országos rendezvénysorozat előfutáraként könyvtárunkban járt 
Turbuly Lilla, Finy Petra, Vig Balázs és Both Gabi kortárs meseíró. A rendezvénysorozatra 
május 7. és május 28. között került sor. A megyeszékhelyi író-olvasó találkozók mellett 
valamennyi író ellátogatott vidéki helyszínekre is és találkozott az ott lakó gyerekekkel is. 
Turbuly Lilla Alsónemesapátiban járt, Finy Petra Pókaszepetken mesélt az olvasásról és a 
versek világáról. Vig Balázs Nagykapornakon és Zalabérben is tartott író-olvasó találkozót. 
Both Gabi írónő a Nemesapáti Könyvtár és Közösségi helyen összegyűlt gyerekeket ismertette 
meg történeteivel. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében három osztálynyi elsős várta nagy 
izgalommal az Arany Vackor díjas írónőt, a zalai származású Turbuly Lillát, aki Talált szív 
című mesetörténetével örvendeztette meg a kis lurkókat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
tanár nénik vezetésével a gyerekek már előzőleg elolvasták a mesét, és ismerték az írónő 
verseit is. Az írónő mókás feladatokkal lepte meg a gyerekeket, mint, „Mi van éppen a 
zsebedben?”. Oldott hangulatú, családias légkörű találkozója szép élményt adott a 
vendégeknek. 
 
Nagy érdeklődéssel várták az alsós gyerekek a megyei könyvtár olvasótermében Finy Petra 
írónőt. (Közel 60 gyerek a 9-10 éves korcsoportból.) Jellemző az írónő műveire, hogy könnyed 
stílusuk ellenére még a felnőttek számára is néha nehezen feldolgozható problémákkal 
foglalkozik, mindezt sok humorral, energikus előadással társítva. Így nem volt túl meglepő, 
hogy az előadóművésznek is kiváló Finy Petra nemcsak a könyvei által tudja kifejezni magát, 
hanem élőben is magával ragadta, és lenyűgözte közönségét. 

A találkozót Kiss Gábor - a könyvtár igazgatója - nyitotta meg; őszinte, kedves szavakkal 
üdvözölte Finy Petrát, aki hamar megtalálta a hangot közönségével. Szóviccekkel szórakoztatta 
a gyerekeket, bevonva őket is az előadásába kérdéseivel.  

„Egy marék buborék” c. könyvével kezdte a bemutatót, a verseskötetéből olvasott fel a 
gyerekeknek mókás verseket és alkalmi versírásba is bevonta a gyerekeket. Beszélt az olvasás 
fontosságáról, arról a fantáziavilágról, ahova bármikor beléphet a gyermek, ha szeretne; majd 
„Gréta garbóján” keresztül, a „Lámpalány meséi” után jött a gyerekeknél legnagyobb tetszést 
kiváltó „Bögreúr meséi”. Ehhez a művéhez hozott rengeteg kelléket, történettől függően 
méretét változtató babákat, kézilabda méretű rongylabdát, amit nem volt rest a közönség 
soraiba dobni, persze mindig visszatalált hozzá, majd a „Seprűsrác meséire” is tett egy kis 
kitérőt. Amikor a gyerekek azt hitték, már nem lehet jobban fokozni a hangulatot, akkor adta 
elő a „Csodálatos szemüveg” c. művét, amihez hozott 3 különböző viccesebbnél-viccesebb 
szemüveget, amelyeken keresztül meglepő módon lehet érzékelni az amúgy kissé talán szürke, 
néha ijesztő vagy szomorú világot.  

Végül levezetésképpen a „Tesó ügy” c. könyvét vetítette le diafilm formájában a projektoron - 
jobban mondva nem Ő, hanem a férje, aki az előadás során folyamatosan vetítette a vászonra 
az aktuális képeket. A költőnő hozzátette, hogy valóságos alapokon nyugszik a történet, 
második gyermekének születésekor írta ezt a művet. 
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Az előadás végén mindannyian friss élményekkel és jó érzésekkel köszöntük meg Finy 
Petrának, hogy eljött Zalaegerszegre, reméljük mihamarabb lesz szerencsénk újra vendégül 
látni könyvtárunkban.  
Vig Balázs a Puszirablók című meseregényét hozta el a könyvtárba meghívott 3-4. osztályos 
gyerekeknek. Vidám hangulatú és interaktív egy órában sok mindent kipróbálhattak a 
gyerekek. Bemelegítettek olvasás előtt, egy minden izmot megmozgató arcmaszírral, 
matrózképzőre is jártak, elgondolkozhattak, mekkora súlya van egy puszinak. Választottak 
Szeretke hercegnőt és beszélgettek kalózos könyvekről is. A program érdekességeképpen a 
tanár néni is kapott egy szerepet, melyben azonnal a mesevilágba csöppent és telefonos 
szerepjátékot alakított a Szeretke hercegnőt alakító kislánnyal.  

Both Gabi A Hintarabló című mese kötetével várta az érdeklődő alsó tagozatos diákokat. 
Elmondta, hogy a meseregény saját élményei alapján íródott és, hogy az utcán gyaloglás 
közben mesélte a történetet a gyerekeinek. A történet középpontjában egy szobor áll, aki 
Babett névre hallgat, és elveszti az orrát, az ő orrát kell megkeresni a könyvben. A gyerekek 
ismerték a könyvet, így könnyedén beszélgethettek róla, felelevenítették a kerettörténetet, a 
szereplőket, helyszíneket, és megbeszélték a könyv végén található utcanevek helyes 
elnevezéseit is. 

Az írónő arról is kérdezte a gyerekeket, hogy őnekik otthon mesélnek-e a szülők, illetve 
szeretnek-e olvasni? Mi a kedvenc történetük, meséjük? Mitől kezd érdekelni egy könyv, mi 
alapján választasz olvasnivalót? Ezek nem könnyű kérdések, de a gyerekek sokféle válaszából 
kiderült, hogy a borító, a rajzok, a szereplők nevei is fontosak. A találkozót vidám felolvasás 
zárta az írónő második könyvéből.  A történet főhőse egy kisfiú. Róla, azaz Palipálról, a 
csupaszív lovagról szól ez a történet, amit Ármin fiának mesélt az írónő.  

Tóth Renáta 
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MÁJUSI ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK GYEREKEKNEK A 
KISTELEPÜLÉSEKEN 

 
A Könyvhét közeledtével több író-olvasó találkozóra került sor a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros és a Megyei Könyvtárellátási Csoport közös 
szervezésében.  

 
Április 27-én Adamik Zsolt meseíróval, 
a 2013-as Aranyvackor első 
helyezettjével találkozhattak a tófeji alsó 
tagozatos gyerekek. A Bibedombi 
szörnyhatározóért kapta a díjat, de 
Tófejen az Ördögbőr grófja - rettentő 
kalózmesék című meseregényét mutatta 
be. A részletet felolvasó tanulót is 
próbára tették a nyelvtörő nevek: Fekete 
Vész, SivákMivák Károly kapitány, 
Csipacsabi, hátborzongató Mélyvíz 
Kreccsen, nagy szakállú Kiskartács. 

Különleges humorú kalózmesék, van bennük minden, ami a kalózhistóriákhoz kell. Meséje 
emberi és szerethető. Adamik Zsolt elárulta a gyerekeknek, hogy fiatal korában nem mert egy 
könyvet sem félbehagyni, mert attól tartott, ha csak egy percre is leteszi az olvasmányt, a 
történet folytatódik tovább. Beszélt arról is, hogy az írás régóta közel áll a szívéhez. 
A gyerekek kérdésekkel ostromolták az írót. Érdekelte őket, hogy milyen napszakban ír, mikor 
határozta el, hogy író lesz, ki a példaképe és még számtalan kérdés hangzott el. 
A jó hangulatú találkozó végén Adamik Zsolt a Bibedombi szörnyhatározóból olvasott fel. A 
kitalálós játékban a gyerekek aktívak és  ügyesen voltak. Pillanatok alatt megfejtették, hogy 
melyik szörnyről van szó.  
 
Május 7-én Turbuly Lilla írónő 
pacsai látogatásával kezdődött a 
mozgalmas májusi irodalmi 
kavalkád. A felújított városi 
könyvtárban várták a pacsai 
általános iskola 1-2. osztályos 
tanulói a zalai születésű Turbuly 
Lillát. Az írónő „Talált szív” 
című meseregényével érkezett, de 
a legújabb könyvét is 
megismertette, amely a 
”Locsolókannából elefánt” címet 
viseli. A felkészült kisdiákok 
nagy szeretettel, buzgó 
érdeklődéssel fogadták az írónőt.  

15 
 



MŰHELY 

Május 13-án Molnár Krisztina Rita 
Pölöskére látogatott el, ahol a 4-5-6. 
osztályos költőpalántáknak tartott 
interaktív előadást. A gyerekek játékos 
módon tanultak verset írni, majd 
beszélgettek az írónő-költőnő ifjúsági 
regényéről, a Maléna kertjéről, amely 
olyan aktuális problémákkal foglalkozik, 
hogy miként menekül a fantázia világába 
az elfoglalt szülők gyermeke, hogyan 
tölti ki azt az űrt az életében, amelyet 
szülei hiánya okoz, hogyan szerez új 
barátokat? 

 

Május 14-én a pókaszepetki könyvtárban tartott író-olvasó találkozót Finy Petra. Az írónő 
több könyvéből olvasott fel részleteket, meséket és verseket, megfilmesített vidám meséin 
jókat nevettek a gyerekek. 

 
Május 19-én Vig Balázs látogatott el a zalabéri könyvtárba, ahol alsó tagozatos diákok 
élvezhették vidám, interaktív, kalózos Puszirablók című előadását. Balázs folyamatosan 
mozgott a gyerekek között, beszéltette őket, játszott velük, beöltöztette néhányukat, s a 
szereplést, a mozgást a pedagógusok, kísérő könyvtárosok sem úszták meg. Az író játék 
közben több részletet felolvasott a könyvéből, mellyel már a találkozó előtt tanórákon 
megismerkedtek a gyerekek. A kicsik rajzokkal lepték meg az írót, Balázs pedig 
honlapcímmel, könyveivel díszített könyvjelzőket dedikált, majd osztott szét közöttük. Érdekes 
meglepetés volt a diákoknak, hogy ők is aláírhatták az író fehér vásznát, melyet már számtalan 
gyerekaláírás borított. 

Május 19-én a délelőtti órákban Vig 
Balázs meseíró volt a vendége a 
nagykapornaki általános iskola 3-4-
5. osztályos tanulóinak is. A 
tanterem, ahol az írót fogadták, 
zsúfolásig megtelt a lelkes 
gyerekekkel.  Ezen a foglalkozáson 
Vig Balázs a Három bajusz gazdát 
keres című művét mutatta be 
közönségének interaktív formában. 
A kellékek segítségével (a 3 bajusz) 
a gyermekszereplők nagy 
lelkesedéssel vettek részt a 
szerepjátékban, közönségükkel 
együtt nagyon jól szórakoztak. A 

találkozót dedikálás követte, amelyet az író hozott magával, és kiosztotta a gyerekek között, 
amelyen az elérhetősége és könyveinek a rövid ismertetője volt olvasható. A jó hangulatú és 
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tartalmas találkozó után számos kérdés hangzott még el a meseíró munkásságával 
kapcsolatban. 

 

 

Május 26-án Both Gabi írónővel, gyermekkönyv szerkesztővel, háromgyerekes anyukával 
találkoztak a nemesapáti iskolában az 1. és 2. osztályos diákok. Mivel a rendezvény előtt 
elolvasták A hintarabló című meséskönyvét, ezért a bemutatkozás után egyből a mesékről 
kérdezgették az írónőt a gyerekek. A találkozó kérdés-felelet formában zajlott, Gabi nagyon 
közvetlen stílusban kérdezgette a gyerekeket kedvenc könyvükről, szereplőjükről, vagy a 
gyerekek őt az írásról. Az írónő a válaszokhoz kapcsolódva, vagy a kérdésekre válaszolva 
osztott meg információkat magáról, a családjáról, az írásról, a történetekről. Ezt követően 
felolvasott egy részt a Palipál, a csupaszív lovag című könyvéből. Végül a gyerekek nagy 
örömmel gyűjtötték be az írónő aláírását, miközben megmutatták neki a rajzaikat. 

 
 

Czirákyné Tóth Edit, Dóráné Mészáros Anikó, Nagyné Tóth-Farkas Julianna, Pál Éva 
 
 

 
 
 

17 
 



MŰHELY 

SZAKMAI NAP A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS 
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 

 
 
Minőségfejlesztés a könyvtárakban címmel sajtótájékoztatóval egybekötött szakmai napot 
tartottunk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 2015. június 8-án. 
A programot Kiss Gábor, az intézmény igazgatója nyitotta meg, beszámolt a könyvtár 2014. 
évi tevékenységéről, felhívta a figyelmet az intézmény legjelentősebb olvasásnépszerűsítő és 
közösségfejlesztő rendezvényeire. Ezt követően Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes a 
tagkönyvtár programjait foglalta össze. 

Sebestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtárellátási csoport vezetője előadásában a megyei 
könyvtári hálózat 2014. évi eredményeit, és a tendenciákat mutatta be, diagramok segítségével 
kiemelte a könyvtári szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat. 
Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja? címmel  a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK Könyvtár és Levéltár két munkatársa, Barki Katalin 
igazgató és Simonné Hittaller Rita tartott előadást, majd  Nitsch Erzsébet a szervezeti kultúra 
fontosságáról beszélt. 

A program zárásaként Kiss Gábor igazgató javasolta a minőségfejlesztési fórum létrehozását, 
amelynek célja a zalai nyilvános könyvtárak minőségfejlesztésének segítése. 
     
              Sebestyénné Horváth Margit 
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„ÁTSUHANT A VÁROS FELETT…” 
 

Megjelent a Keszthelyi múzsa c. antológia 

 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtártól a könyvkiadás nem idegen. Igazgatója, Pappné 
Beke Judit 2006-ban lajstromba vette a város emléktábláit és szobrait, a szereplő 
személyekről rövid életrajzot írt, összegyűjtötte az alkotás avatásának körülményeiről szóló 
információkat is. Ebből a gyűjtőmunkából született Pelcz István fotóival 2006-ban a Fejér 
György Városi Könyvtár Könyvtárpártoló Alapítványa kiadásában a Keszthely város 
emléktáblái és köztéri alkotásai c. kötet. 

Ezután a könyvtár kollektívája még nagyobb feladatra vállalkozott: a kötet megjelenése 
kapcsán merült fel az a gondolat, hogy a meglévő 240 életrajzi adatot bővítsük és kezdjük el 
feldolgozni a város történetét. Az adatok gyűjtése, kutatása és feldolgozása után már 800 
személy életrajza gyűlt össze. Bebizonyosodott, hogy Keszthely múltja sokszínű: pezsgő 
történelmi, kulturális, tudományos, zenei, művészeti és sportélettel. A Keszthelyi életrajzi 
lexikon 2010-ben a Város Napján került bemutatásra, Keszthely Város Önkormányzata 
kiadásában. 

A kötet sikere, fogadtatása újabb helytörténeti értékű könyv megjelentetésére sarkallt minket, 
mellyel rálátást nyújthatunk az olvasóknak városunk irodalmi életére. Úgy gondoltuk, méltó 
kötet lenne a jelenleg Keszthelyen élő, ill. dolgozó írók, költők alkotásainak bemutatása egy 
szépirodalmi antológiával. Az ötlet nem előzmények nélküli. 

1983-ban Zalaegerszegen adta közre a Zala Megyei Levéltár a „Visszhang. Zalai írók, költők 
antológiája” c. kötetet, melyben szerepelt 5 keszthelyi alkotó is. 1997-ben Keszthelyen adta ki 
Keszthely Város Önkormányzata a város 750. évfordulója tiszteletére a „Helikon öröksége. 
Keszthelyi írók, költők és képzőművészek antológiája” c. antológiát, melyben 17 író, költő 
műve olvasható. 2000-ben a Helikon Öröksége Kulturális Alapítvány Hévíz–Keszthely 
megjelenéssel a „Tóparti üzenet. Hévízi és keszthelyi írók és képzőművészek antológiája” c. 
kötetet bocsátotta közre, melyben 15 keszthelyi szerző szerepel szépirodalmi művel. 

Azóta nagy változások történtek városunk irodalmi életében. Több író, költő elhunyt már, 
illetve idős, beteg volta miatt visszavonult az alkotástól, és nagyon sok új szerző lépett színre. 
Ezért is volt itt az ideje a jelenleg alkotó helyi írók, költők kollektív bemutatkozásának. 

A gondolat megszületését tett követte. A kötetben való megjelenést megpályáztattuk a helyi 
alkotókkal. Felhívást intéztünk hozzájuk, s a pályázat ismertetésére fórumot rendeztünk 
részükre. Elsősorban Keszthellyel, vagy Balatonnal kapcsolatos (helyszín, téma, szereplő, 
keszthelyi híresség) szépirodalmi, még nem megjelent írásokat vártunk tőlük, melynek 
terjedelme belefér egy antológia keretei közé. Az alkotók örömmel csatlakoztak az antológia 
gondolatához. A kötetben – az előzménykötetek mintájára – lehetőséget biztosítottunk az 
alkotók fényképes, rövid bemutatkozására is, ezzel emelve a helytörténeti értéket. A 
megkeresettek közül nem élt mindenki a felkínált lehetőséggel, végül 29 költő és prózaíró 
alkotása került be az antológiába. 
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A Keszthelyi múzsa c. antológiába kerülő írások elbírálására olyan elhivatott irodalmi 
szakértőket kértünk fel, akik keszthelyi kötődésűek – Ézsiás Erzsébet írónőt a prózai, Baranyi 
Ferenc Kossuth-díjas költőt a verses alkotások lektorálására. A felkérést mindketten örömmel 
vállalták, s megtiszteltek bennünket azzal is, hogy előszót, ill. bevezetőt írtak a kötethez. 

Az antológia kiadásának anyagi forrását pályázaton szerettük volna elnyerni, de sajnos ez nem 
sikerült. Lehet, hogy az is közrejátszott ebben, hogy velünk egy időben egy Zala megyei 
antológia is pályázott. Azonban nem csüggedtünk, kerestük a forráslehetőséget, amit meg is 
találtunk: Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusának öt tagja, Király Zsolt, Marton 
István, Merényi Judit, Papp Péter és Szutrély Péter támogatásával a Könyvtárpártoló 
Alapítvány kiadásában sikerült megjelentetnünk a kötetet. 

Az antológia bemutatójára 2014. december 1-jén nagyszámú közönség látogatott el a Fejér 
György Városi Könyvtár olvasótermébe. A kötet bemutatására a lektorokat, Ézsiás Erzsébetet 
és Baranyi Ferencet kértük fel. Az est színesítésére Király Erika Radnóti-díjas előadó olvasta 
fel az általa kiválasztott műveket. Igazgatónőnk köszöntötte az előző két antológia 
szerkesztőjét, Bakonyi Gábornét, mindenki „Tücsi néni”-jét. 

 

Idén lehetőség nyílt arra – egy pályázatnak köszönhetően –, hogy a zalaegerszegi Énekmondó 
együttes a Keszthelyi múzsa c. antológia erre alkalmas verseit megzenésítse. Az ősbemutatóra 
„Költői tájak – tájak költői” címmel 2015. március 16-án került sor könyvtárunkban. A 
Kelemen Gyula által vezetett együttes az első megbeszélés óta lezajlott rövid idő alatt 9 
alkotó versét zenésítette meg, többek között Cséby Gézáét, Lángi Péterét, Sólyom Sándorét. 
A közönség ezen kívül meghallgathatta még a városunkhoz kötődő Szálinger Balázs egyik 
megzenésített versét is. A művészek hangulatos, sokszínű zenei világukkal elvarázsolták a 
közönséget. 

 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi 
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SZÍNES PROGRAMOK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 

 

Fánkos est 
 

2015. február 16-án vidám hangulatú program várta a látogatókat húshagyó keddet megelőző hétfőn 
este a könyvtárban. Az időpontválasztás sem véletlen, hiszen a farsangi időszak zárását szerettük 
volna emlékezetesebbé tenni.  Minden a farsang egyik jellegzetes étele, a fánk körül forgott. 
Harmincöten hallgatták végig a farsangi időszakról, a farsangi népszokásokról, a fánk történetéről, 
európai megjelenéséről, a világ országaiban való előfordulásáról, a típusairól szóló előadást. 
Érdekessé tettük azzal, hogy egy-egy blokkot fánkról szóló versekkel szakítottunk meg, melyet a 
könyvtárunkban dolgozó kulturális közfoglalkoztatottak adtak elő. Nem hiányozhatott a zene sem, 
hiszen meghallgattunk Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művéből több tétel részletét is. 
Kivetítőn megmutattuk, hogy hányféleképpen készítik a fánkot. Legalább száz képet gyűjtöttünk 
össze. Dianézegetés közben már mindenki a kóstolóra gondolt. Könyvtárosunk még bemutatta 
azokat a fánkról szóló könyveket is, melyek állományunkban megtalálhatók és kölcsönözhetők. 
Nehéz volt már tovább ellenállni, mert finom illatok terjengtek körülöttünk. A látogatók nagy része 
nem üres kézzel érkezett. Többen hoztak magukkal fánkot. A megterített asztalon volt rózsafánk, 
hagyományos fánk, burgonyafánk, almás fánk, túrófánk, ördögfánk és Nutellával töltött fánk is. 
Mindazok, akik készítettek fánkot és hoztak magukkal, ajándékot kaptak. A kis üveges, mókás 
tárolóedényeknek nagyon örültek. Ezután kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere és receptcsere volt. 
A könyvtár különleges fánkreceptekkel is meglepte a látogatókat, melyekből mindenki vihetett 
magával, s reméljük húshagyó kedden ki is próbálta valamelyiket. 
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A Fánkos est József Attila: Étkek áradata című versének részletével zárult. 

  
Ím, hát aki mértékkel 

szórakozott az étkekkel, 
s nem roggyant meg keze-lába, 

jöhet a táncos oskolába. 
Járjuk, mint a szél a pusztán, 
fölfrissülünk majd káposztán, 
s ha még fogát feni falánk,- 
frissen sül a farsangi fánk, 
kívül piros, belül foszlik, 

míg a vendég el nem oszlik. 
S aki panasszal van bajba, 

menjen a sóhivatalba! 
 
 

  
Hóvirág papírból 

 
2015. március 13-án és 16-án összesen 56 kisdiák érkezett a könyvtárba, hogy papírból 
hóvirágot készítsen.  Krepp-papírral betekert hurkapálca lett a szár. Kartonpapírból 
illesztettük hozzá egy "pipaforma " segítségével a fehér szirmokat. Hogy kapcsolódjunk  az 
aktuális ünnepnaphoz, március 15-e emlékére nemzeti színű szalaggal kötöttük át. Az 
elkészült kis virágról verset is mondtunk. A vers íróját ki kellett találni, meg lehetett keresni a 
könyvtár adatbázisában és állományában. A helyes megfejtésért ajándékokat osztottunk. 

 
  

Egészségmegőrzés a magas vérnyomás kapcsán 
 

2015. március 18-án már nem első alkalommal került sor a könyvtárban a Karosi Civilek 
Egyesületének és a könyvtárnak az összefogásából született közös szervezésű rendezvény 
megvalósítására. Az idősebb,  felnőtt generációt megcélozva hívtuk meg a könyvtárba dr. 
Buzás Judit főorvos asszonyt, hogy az egyik leggyakoribb népbetegség, a magas vérnyomás 
kialakulásáról, a szervezetben okozott káros hatásairól és természetesen a megelőzés 
legfontosabb lépéseiről tartson előadást. A főorvos asszony színes, érdekes, képekkel és a 
hétköznapi életből vett példákkal gazdagon illusztrált előadását 35-en hallgatták meg. Az 
előadó a feltett kérdésekre is szívesen válaszolt. Az előadás végén a Karosi Civilek 
Egyesülete tagjainak segítségével vérnyomást is lehetett méretni. Végül egy közös 
beszélgetéssel zárult a program, melynek keretében Tarr Lászlóné, a Karosi Civilek 
Egyesületének elnöke egy kis ajándékkal köszönte meg Dr. Buzás Judit előadását, s a már 
többedszer felajánlott, előadásokon, kiállítások szervezésében nyújtott önzetlen munkáját. 
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Móra–napok 
 

Ebben az évben is meghirdettük a Móra-napi könyvtári játékunkat a megye iskoláinak, 
könyvtárainak, melyre 13 iskolából 33 tanuló jelentkezett.  
A könyvtári játék feladatlapjait összeállította: Horváth Zita és Horváthné Nagy Elvira 
könyvtáros-tanító. Az emléklapok és oklevelek illusztrációját iskolánk tanulója, Csöndör 
Kamilla készítette, akit rajzáért könyvjutalomban részesítettünk. 

Március 26-án a győztesek könyvjutalmat és oklevelet vehettek át. Minden résztvevő 
emléklapot kapott. 
 

5-6. évfolyam: Nógrádi Gábor: Gyerünk haza! 

1. helyezett:  
Tarsoly Panka 5. évfolyam 
Felkészítő tanár: Ipcsicsné Weihoffer Csilla 
Iskola: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Zalaszentgrót 

2. helyezett:  
Szabó Bálint 6. évfolyam 
Felkészítő tanár: Németh Gabriella 
Iskola: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 

3. helyezett:  
Lakatos Rebeka 6. évfolyam 
Felkészítő tanár: Perényi Ildikó 
Iskola: Zalakomári Általános Iskola 

 
7-8. évfolyam: Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

1. helyezett:  
Besze Brigitta  8. évfolyam 
Felkészítő tanár: Fehérné Dormán Teodóra 
Iskola: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 

2. helyezett:  
Györkös Ramóna  7. évfolyam 
Felkészítő tanár: Kovács Andrea 
Iskola: Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola 

3. helyezett:  
Tüske Bíborka Sára  8. évfolyam 
Felkészítő tanár: Dr. Bagladiné Marcsák Tünde 
Iskola: Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola 
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Költészet napja a Tarisznyások együttessel 

 

Az idei évben április 10-én, pénteken emlékeztünk meg a magyar költészet napjáról. Csöndör 
Kamilla 7. osztályos tanuló röviden elmondta, kihez kötődik ez a nap. Molnár Attila József 
Attila verset olvasott fel. A könyvtár meghívására a Tarisznyások együttes érkezett ezután a 
színpadra és magyar költők megzenésített verseit adták elő. Elhangzottak többek között 
Balogh József, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes és Petőfi 
Sándor versei. A gyerekek nagy lelkesedéssel együtt énekelték a zenészekkel a számukra is 
ismert versek szövegét. 

Verses est a könyvtárban 

 
2015. április 10-én, pénteken 17 órára vártuk a könyvtárunkba a verseket kedvelő 
zalakarosiakat, hogy versek olvasásával, elmondásával tegyük tiszteletünket a magyar költők 
és a magyar költészet napja előtt. Közel húszan gyűltünk össze. Pataki Jánosné, Györgyi néni, 
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 Horváth Zita és Kiss Mihály versírással is próbálkozik, így ők saját verseket is hoztak 
magukkal. Néhányan kedvenc verseinket olvastuk fel. Egy-egy "élő" vers elhangzása között, 
híres magyar írók műveit hallgattuk meg neves színészek előadásában. Érdekes volt Babits 
Mihály versét saját tolmácsolásában visszahallgatni felvételről. A költemények elhangzása 
után kötetlen beszélgetés kezdődött. Meghallgattuk a versíróinkat, hogy milyen módon 
születnek az alkotásaik, ki vagy  mi az ihletője soraiknak. Közben teázgattunk és 
anekdotáztunk is versekkel kapcsolatos élményeinkről. Felmerült a jelenlevőkben, hogy 
tovább kellene folytatni ezeket az összejöveteleket, s nemcsak a költészet napján, hanem 
egyéb alkalmakkor is felidézni néhány lírai alkotást. 

Anyák napi ajándékkészítés 

Anyák napjára készültek a gyerekek a könyvtárban április 24-én, pénteken. A 
közfoglalkoztatott munkatársak segítségével bőrből készíthettek ajándéktárgyakat. 
Karkötő, kulcstartó, nyaklánc készült az ügyes kezek nyomán. A közelgő anyák napjára vitték 
haza az édesanyáknak és a nagymamáknak. Reméljük nagy örömet és meglepetést szereztek 
vele! 

Széljátékok 

 

Május 29-én már a nyárra készültünk a könyvtárban. A kézműves foglalkozásra 
folyamatosan, több csoportban érkeztek a gyerekek, összesen 49-en. Széljátékot készítettünk 
színes papírokból. Kétféle formátum közül választhattak. Hurkapálcára vagy papírhengerre 
fűzhették fel a már nyarat idéző papírfigurákat. Volt, aki papírsárkányt, volt, aki színes 
biciklit, volt, aki vitorlást felhővel és volt, aki tarka pillangókat kötözött fel a széljátékára. 
A kreativitásuknak megfelelően érdekesebbnél érdekesebb munkadarabok készültek. Közben 
Halász Judit dalait hallgatták, többek között a Szél hozott, szél visz el címűt. 
 
 
 Horváthné Nagy Elvira 
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„ÚJRA ÖLTÜNK ÉS ÖRÖKÍTÜNK” 
hímzőszakkör Gelsén 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája a Zala Megyei Népművészeti 
Egyesülettel együttműködve Kerekes Endréné (Marika néni) vezetésével hímzőszakkört 
indított a gelsei könyvtárban. A foglalkozások célja a hímző mesterség továbbéltetése és az, 
hogy a hímzés megtalálja méltó helyét és szerepét a mai kor hétköznapi és ünnepi 
kultúrájában is. A szakkör november 12-én kezdete el munkát, nagy érdeklődés mellett (19 fő 
állandó taggal), a kisiskolásoktól a 80 évesekig tűt fognak a lányok, asszonyok a kezükbe. Az 
elmúlt időszakban terítők, párnák, futók, kendők, telefontartók és megannyi hímzett remekmű 
készült, mely mind-mind az asszonyok, lányok keze munkáját dicséri. 

Kerekes Endréné szakkörvezető elmondta: 

Örömmel és szeretettel vállaltam el a csoport mentorálasát. Az elmúlt négy hónapban három 
tájegység hímzőkultúráját dolgoztuk fel, a Hajdú-Bihar megyei Komádi viszonthímzés, a zalai 
fehér lyukhímzés és a Nyugat-Dunántúl (Vas, Rábaköz) hímzéseiből merítettünk. A 
népművészetet létrehozó paraszti világ már elmúlóban van, ezért fontos, hogy ügyes kezű 
asszonyok keze nyomán újjászülessenek mindannyiunk gyönyörűségére a régi darabok. Az 
asszonyok, lányok által elkészített munkák mögött szorgalom, tanulás és a hagyományok mély 
tisztelete húzódik meg. A jövőben szeretnénk megismerni, művelni más magyar tájegységek 
hímzőkultúráját is, például: nógrádi palóc, öreg kalocsai, délalföldi, sárközi, sióagárdi stb.  

Horváth Györgyné szakköri tagot kérdeztem arról, hogy miért jelentkezett a hímzőkörbe. 

Él a településünkön egy igen értékes ember, Kerekes Endréné népi iparművész, aki számos 
elismerés birtokosa, a népi hímzéskultúra kiváló ismerője, ápolója. Régi vágyam volt, hogy 
tagja lehessek egy, az ő vezetésével működő kézimunkaszakkörnek. Sajnos erre ez idáig nem 
volt lehetőségem, örömmel fogadtam a hírt november elején, amikor arról értesültem, hogy 
megkezdi működését a helyi hímzőszakkör. Én már korábban is jártam a Marikához, hogy 
elsajátítsam a hímzés technikáját, most pedig itt folytatom. Az elmúlt évek során hímeztem 
már két falvédőt, és egy párnát rábaközi vasi pamuthímzéssel. Szép számmal összejöttünk a 
szakkörben, ezért mindenképpen szeretnénk folytatni a munkát ősszel, bízva abban, hogy 
megkapjuk a szükséges erkölcsi és anyagi támogatást. 
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A szakkör igazi kis közösséggé alakult, ahová jó járni, kikapcsolódást, felüdülést jelent az itt 
eltöltött idő. Február 21-én közösen részt vettünk a Zalaegerszegen megrendezett „Népi 
Kézműves Közösségek” című konferencián. A konferencia kísérőprogramjaként a Zala 
Megyei Népművészeti Egyesület „Zalai Népművészeti Alkotóközösségek” címmel kiállítást 
rendezett, mely reprezentatív módon mutatta be 31 zalai alkotóközösség, köztük a gelsei 
szakkör munkásságát.  

 

2015. május 10-én délután nyílt meg a könyvtárban a szakkör záró kiállítása. 60 db 
kézimunka került bemutatásra. A tárlatot Szegedi Ferenc polgármester nyitotta meg, 
beszédében megköszönte a lányok, asszonyok értékes munkáját, és ígéretet tett arra, hogy a 
szakkör folytatását támogatja. A vendégeket a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei 
Irodájának munkatársa, Matyasovszky Margit köszöntötte. Elmondta: „Az itt elkészült, 
hímzett terítők, asztali futók és jegykendők segítségével terített értékasztalt Zala megye a 
Mediawaven, Komáromban. Nagy sikert arattak a nemzetközi rendezvényen a zalai 
fehérhímzéssel készült, egyedi munkák.” 

Lukács Anna 5. osztályos tanuló a „Szép Zalában születtem” című dalt énekelte, majd 
Horváth Kata 3. osztályos kislány énekelt el egy népdalcsokrot. Bakonyi Nikolett 6. osztályos 
tanuló verssel tette színesebbé a megnyitót, végezetül pedig Faluvégi Xénia 8. osztályos 
tanuló énekelte el a „Fáj a fának, ha a fejsze vágja” kezdetű népdalt. 

A szakkör vezetője részletesen ismertette a kiállításon látható hímzéseket, valamint saját 
készítésű mézeskaláccsal is kedveskedett a jelenlévőknek. 

Az újraéledő hímzőkör nemcsak tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget hozott a 
mindennapokba, hanem lehetőséget teremt a közös alkotásra, és a helyi identitás mindennapi 
megélésére. Köszönet jár minden szakköri tagnak és Marika néninek áldozatos szakmai 
munkájukért, amivel hozzájárulnak a magyar népművészet hímző mintakincsének 
fennmaradásához.  

 

Jakabfiné Bársony Judit 
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ELŐADÁSOK A GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN 

 

2015. február 3-án nagy érdeklődés mellett tartott előadást Kovács Gyula pórszombati erdész, 
a Tündérkert-mozgalom megálmodója, valamint a nemrég megjelent Őrség és Göcsej 
hagyományos almafajtái című kiadvány egyik szerzője. 

Kovács Gyula és társai kitartó fajta-megőrző munkájának eredményeként olyan 
gyümölcsfafajtákat sikerült megmenteni, mint például az aszalókörte, aminek nevéből is 
következtethetünk felhasználására. Megtudhattuk, hogy „a kemény, íztelen gyümölcsöt eleink 
nem frissen fogyasztották, hanem megaszalták, ez lett hasznosításának módja. De olyan körtét 
is találtak már, ami mínusz 10 fokon is elállt télen, majd áprilisra megpuhult.”  

A pálinkafőzés szabadságával a térség gasztronómiájának régi, egyedülálló értékei kezdenek 
kibontakozni. Régen minden magára valamit is adó gazda saját kertjének jellegzetes 
gyümölcséből főzött pálinkát, ezért is alakulhatott ki oly színes pálinkakultúra. 

Előadás közben az érdeklődők pálinkakóstolót is kaptak. 

„Hagyományaink egy része elveszik, vigyázzunk örökségünkre, mert aki a múltját elveszíti 
jövője sem lesz. Aki fát ültet, az bízik az életben. Ültess fát!” – ezekkel a szavakkal zárta 
előadását Kovács Gyula gyümölcsész. 

2015. március 9-én Fülöp Zoltán okleveles biokertész tartott előadást.  

A délután folyamán megtudhattuk, mi kell egy jól működő kerthez.  

Előadásában elmondta: „Olyan magokat vessünk, amik már bizonyítottak a környéken, nem a 
megszokott szabványosított, mesterséges ipari körülmények közt (esetleg génmanipulált) 
előállítottakat. A számos régi magyar fajtáról tudható, hogy nem igényelnek vegyszerezést, 
bírják a helyi mikroklímát és talajt. Tudták, hogy Magyarországon körülbelül 3000 féle 
babfajta létezik? Mindenkit arra buzdítok, hogy a kiskertjében saját szaporítóanyaggal, régi 
tájfajtákat termesszen. A kertünk legyen minél sokszínűbb, hallgassunk az ösztöneinkre, és 
vegyük figyelembe az előző évek tapasztalatait.” 

Fülöp Zoltán a környezetünkben élő gyógynövényekről is beszélt, mi, mire való, hogyan 
szárítsuk a leszedett növényeket. Néhány frissen szedett növényt is hozott magával, melyet 
bemutatott a hallgatóságnak.  

Mindkét előadás a helyi Princivil Értékteremtő Egyesülettel való közös szervezésben valósult 
meg.  

 

Jakabfiné Bársony Judit 
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MEGÚJULT AZ ORBÁNYOSFAI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS 
KÖZÖSSÉGI HELY 

 

 

Az orbányosfai községi önkormányzat a tavalyi évben pályázatot nyújtott be az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA). A kiírásban szereplő lehetőségek közül 
„A vidék gazdasági és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” c. 
pályázatra küldték be konkrétan, amelyben közösségi ház és kultúrház felújítására adtak 
lehetőséget. 

Az önkormányzat a pályázaton sikeresen szerepelt, és 19 508 586 Ft-ot nyertek. A kultúrház 
felújítása még a tavalyi évben elkezdődött és folyamatosan újították fel a községi könyvtárat 
is magába foglaló épületet. A könyvtár felújítására ugyan konkrétan nem szólt a pályázati 
kiírás, de a község képviselő testülete úgy döntött, hogy a kapott pénzből a könyvtár szépítése 
is történjen meg. A következő munkálatokat végezték el: teljes tetőcsere, világítás-
korszerűsítés, az épület külső-belső vakolása, az összes burkolat és nyílászáró kicserélése, új 
vizesblokk kialakítása, színpadfelújítás. 

Természetesen a könyvtárban is mindez magvalósult, nagy örömünkre szolgált a világítás-
korszerűsítés megvalósítása és a helyiség teljes felújítása. 

A nyert összegen kívül a község tárgyi dolgokat is kapott: többek között 3 db asztali 
számítógépet. 

A felújítás és a könyvtár visszaköltöztetése megtörtént, és új lehetőségekkel várja a betérni 
kívánó érdeklődőket. 

 

         Pál Éva 
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SZÉLES KÍNÁLATTAL VÁRTA A ÉRDEKLŐDŐKET A LENTI 
VÁROSI KÖNYVTÁR  

 

 
 
„Lenti Város Napja” 
 
Hagyományosan minden év január elején ünnepeljük Lenti várossá avatásának évfordulóját. 
Ünnepi műsor keretében kerül sor a város napi kitüntetések átadására. Idén Lapath Gabriella 
kolléganőnk Lenti Város Közművelődéséért Díjat vehetett át dr. Naszvadi György 
államtitkártól és Horváth László polgármestertől. Szívből gratulálunk! 
 
 
„Katona évek 1950-1956 – Horváth József kötetének bemutatója” 
 
Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti Egyesület Lenti közös rendezésében került sor 2015. 
február 10-én este Horváth József: Katona évek 1950-1956 című kötetének bemutatójára. 
Német Józsefné köszöntője után dr. Holló József, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
nyugalmazott főigazgatója vette át a szót. A mű egyik lektoraként a könyv születésének, 
megjelenésének körülményeit mutatta be, nyugállományú altábornagyként pedig szakmai 
értékelését hallhatták a megjelentek. Ezután dr. Németh József irodalomtörténész, a könyv 
másik lektora mutatta be az önéletrajzi jegyeket és az ezeken keresztül ábrázolt történelmi 
korszak eseményeit leíró könyvet. A műből Krisztánovics György és Magyar Lajos 
tolmácsolásában hangzottak el részletek. A méltatások után Horváth József köszönte meg a 
támogatást, segítséget családjának, a kötet megjelenésében közreműködőknek és a közönség 
soraiban ülőknek. A bemutatót Tantalics Béla, a Honismereti Egyesület titkárának szavai 
zárták, ezután lehetőség nyílt egy kis kötetlen beszélgetésre és a kötet dedikáltatására. 
 
 
Internet Fiesta 2015.  
 
Könyvtárunk az idei évben is színes programokkal csatlakozott az Internet Fiesta elnevezésű 
országos rendezvénysorozathoz 2015. március 19. és 26. között. Felnőttrészlegünkben kapott 
helyet az „Őseink nyomában” című kiállítás, mely a családfakutatáshoz segítséget adó 
forrásokat mutatta be. „Anya a neten” című programunkon népszerű közösségi oldalak 
(Facebook, Skype) használatát ismerhették meg és gyakorolhatták a jelentkezők. „Kép-esség” 
elnevezésű programunkon egyszerű és könnyen kezelhető képszerkesztő programokat (Paint, 
Picasa) mutattunk be, március 21-én pedig ingyenes beiratkozással vártuk vendégeinket. 
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„Digitális freskók – Pál Péter kötetének bemutatója” 

 

2015. március 31-én este került sor könyvtárunk olvasótermében Pál Péter: Digitális freskók 
című verseskötetének bemutatására. Az est Német Józsefné köszöntő szavaival kezdődött, 
majd a vendégek bemutatása következett. Lendváról érkezett Bence Lajos költő, 
irodalomtörténész, a muravidéki magyar irodalmi élet képviselője, a magyarországi, zalai 
irodalmi életet Szemes Péter irodalomtörténész, a Pannon Tükör kulturális folyóirat 
főszerkesztő-helyettese képviselte. Az ifjú költő, Pál Péter neve versmondóként vált ismertté. 
Általános iskolásként Szúnyogh Sándor-díjas lett, számos hazai és országos vers- és 
prózamondó verseny győztese, 2014-ben Radnóti Diplomával, a legrangosabb ifjúsági 
versmondói címmel tüntették ki. Három ifjú lendvai versmondó - Bacsi Jasna, Pál Laura és 
Kovács Álmos - tolmácsolásában hallhattunk válogatást a kötetben szereplő versekből. A 
kötetet Bence Lajos és Szemes Péter mutatta be, akik mindketten kiemelték a változatos 
témákat, a játékosságig is eljutó nyelvi megfogalmazást. Közkívánatra egyik saját művét, 
majd Karinthy Frigyes: Lógok a szeren és József Attila: A Dunánál című versét is 
meghallgathatták a jelenlévők. Az est pogácsa és frissítő melletti beszélgetéssel ért véget. 
 
„A Magyar Költészet Napja” 

A Városi Könyvtár Lenti és a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja – Csordás János Kör 
közös rendezésű estre várta városunk és vonzáskörzetének lakóit. „Rendületlenül – Írások a 
zalai-muravidéki irodalomról” címmel Szemes Péter új kötetének bemutatóján vehettek részt 
az irodalom iránt érdeklődők. Soós József költő -az est egyik házigazdája- nyitó gondolatai 
után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Dányi József citeraszólója és 
a Nefelejcs Dalkör rövid műsora után Kaj Ádám, a Pannon Tükör kulturális folyóirat 
szerkesztője mutatta be a kötetet. A szerzővel folytatott beszélgetésből nem csak a tíz esszét 
és tíz kritikát tartalmazó kötetet ismerhettük meg. Rövid bepillantást nyerhettünk az 
irodalomkritikus munkájába és a zalai, muravidéki irodalmi élet sokszínűségéről, 
képviselőiről is hallhattunk. A találkozó végén lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre és a 
szerző által ajándékba adott kötetek dedikáltatására is.  
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„A háborúnak vége! – előadás és kiállítás” 
 

 

A második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából 2015. április 14-én Lenti 
Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár Lenti és a Lenti Honismereti Egyesület közös 
rendezvényt – előadás és kiállítás - szervezett.  Horváth László, Lenti Város polgármestere 
köszöntője és megnyitóbeszéde után dr. Szakály Sándor egyetemi tanár tartott előadást 
„Megszállástól – megszállásig. Magyarország utolsó háborús évei 1944-1945” címmel az 
érdeklődő közönségnek. Simon Márta a Lenti Honismereti Egyesület elnöke zárszava után 
kérdések feltevésére és hozzászólásokra is volt lehetőség. Többen elevenítettek fel Lentihez 
és környékéhez kapcsolódó háborús emlékeket, idéztek fel személyes történeteket. Ezután 
lehetőség nyílt „A háborúnak vége” című kiállítás megtekintésére. A második világháborúhoz 
kötődő katonai felszereléseket, használati tárgyakat, fegyvereket, maketteket, korabeli 
dokumentumokat, fotókat, bankjegyeket, kitüntetéseket Berke András, Csondor Lajosné, 
Drávecz Gyula, Hegedüs Gergely, Kiss Péter, Kovács Zoltán, Nyirádi Józsefné, Szabó László 
és Tarsoly Jánosné bocsátotta rendelkezésünkre. Ezúton is külön köszönetünket fejezzük ki 
segítségükért. A kiállítás 2015. április 30-ig volt megtekinthető. 
 
„A Táncművészet Világnapja – Kiss Norbert és a Kerka Táncegyüttes 
előadása” 
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A táncművészet világnapja alkalmából 2015. április 29-én 18.00 órakor könyvtárunk 
olvasótermébe vártuk az érdeklődőket. „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” - az 
ezerszínű néptánc címmel Kiss Norbert koreográfus, művészeti vezető előadására került sor, 
melynek során a Kerka Táncegyüttes táncosai is felléptek. A bevezetőben a tánc fogalmáról, 
az emberiség életében betöltött szerepéről, sokszínűségéről hallhatott a közönség, majd a tánc 
történetét kísérhették végig a kezdetektől napjainkig. Az előadó kiemelt több, a táncművészet 
kialakulásában és fejlődésében fontos szerepet betöltő személyt, köztük táncosokat, 
táncpedagógusokat, koreográfusokat. A tánc különböző műfajai közül a legtöbb szó a 
néptáncról, azon belül is a magyar néptáncról esett. Az este folyamán a táncnak legalább 
akkora szerep jutott, mint az elméletnek, a Kerka Táncegyüttes tagjai igazán színes szeletét 
mutatták be néptáncainknak. A produkció nagy sikert aratott a közönség körében, a 
táncosokat és a művészeti vezetőt is vastapssal jutalmazták. 
 
„Frimmel Gyula grafikus kiállításának megnyitója” 
 
2015. május 5-én este rendeztük meg könyvtárunkban Frimmel Gyula zalaegerszegi grafikus 
kiállításának megnyitóját.  Az est Szekérné Gróf Lilla és Jávor Laura - az Arany János 
Általános Iskola és AMI pedagógusa és tanulója - zongorán és furulyán előadott duettjével 
vette kezdetét. Német Józsefné igazgató köszöntője után Gaál Zsuzsa író nyitotta meg a 
kiállítást, majd Frimmel Gyula rövid bemutatkozása következett. A kiállítás megtekintése 
mellett megjelent vendégeinknek lehetőségük nyílt a grafikusművésszel való beszélgetésre is. 
A kiállítás 2015. június 15-ig volt megtekinthető. 
 
„Apostolok nyomában – dr. Gürtler Katalin előadása” 
Pünkösd közeledtével dr. Gürtler Katalin régész „Apostolok nyomában – a Biblia, a történeti 
források és a régészeti leletek tükrében” című rendezvényünkre hívtuk városunk és 
vonzáskörzetének lakóit. Az előadáson az apostolok közül hétnek – András, Jakab, id. Jakab, 
Bertalan, Fülöp, Tamás és János – életéről, tevékenységéről, térítésének helyszíneiről 
hallhattak az érdeklődők. Az apostolok utazásait végigkísérve a Dnyeper partjától Indiáig a 
Föld számos pontját érintette az előadó, színes képeken, térképeken bemutatva a korabeli 
uralkodókat, történéseket, a kereszténység terjedését. Későbbi időpontban egy másik előadás 
keretében a többi apostol történetéről is hallhatnak majd, akik elfogadják meghívásunkat. 
 
„86. Ünnepi Könyvhét” 
Dr. Fiedler Sándornéval találkozhattak olvasóink június 8-án a „Tíz falu orvosa” című 
kötetbemutató esten. Dr. Fiedler Sándor évtizedekig volt szeretett és tisztelt orvosa Rédicsnek 
és a környező településeknek, feleségével nem csak a magánéletben, de a munkában is 
szorosan összetartoztak, segítették és támogatták egymást. Ezekből az évtizedekből elevenít 
fel részleteket a „Tíz falu orvosa – életrajzi jegyzetek” című kötet, mely a 2008-ban megjelent 
„Körorvos Úr, kérem!” címmel megjelent mű folytatása is egyben. A szerzővel Horváth 
Erzsébet nyugalmazott pedagógus beszélgetett, Szekeres Frigyesné és Tóth Sándorné 
előadásában pedig részleteket hallhattak a könyvből a megjelentek. 
 

Baksa Melinda, Háder Veronika 
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A LENTI KÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉNEK PROGRAMJAI  
 

Hetedhét Ország Mesemondó Verseny  

 

Az idei Hetedhét Ország Mesemondó Versenyünkre szép számmal érkeztek nebulók a helyi, a 
lendvai és a vidéki általános iskolákból. A gyerekek Mátyás királyról szóló történetekkel 
készültek a megmérettetésre. A háromtagú zsűri – Gaál Zsuzsa meseíró, Gyuránné Pusztai 
Lívia gyógypedagógus, Német Józsefné, a Városi Könyvtár Lenti igazgatója – kiemelte a 
diákok helyes kiejtését és a felkészültségét. A következő eredmények születtek: 

• 1. Göncz Tamara (I. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola) 
• 2. Orsós Róbert (Pákai Öveges József Általános Iskola) 
• 3. Peszleg Viola (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) 
• Különdíjasok: Gyurica Júlia (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) és Močnek 

Johanna (I. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola) 

Minden kis mesemondónak gratulálunk! 
 
Húsvéti Játszóház 
Húsvét közeledtével a Pro Arte Kulturális Egyesület tagjai lepték meg a legkisebbeket 
könyvtárunkban. Nagy sikert aratott a Napvirág Bábcsoport „Az utolsó kincs”és a „Titokzatos 
tojásfestő” című előadása egyaránt. A bábozás után pedig kézműveskedéssel várták a kicsiket. 
Készíthettek színes nyuszitasakot, tojástartót és függő-díszt. Természetesen jutott idő egy kis 
színezésre és olvasásra is. Reméljük, mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. 
 
Internet Fiesta 2015 
A rohamosan fejlődő cyber-világ jegyében az idén is több programmal csatlakoztunk az 
országos rendezvénysorozathoz. Fontosnak tartjuk, hogy az új generáció is elsajátítsa a 
modern technikai eszközök biztonságos használatát és könnyedén eligazodjanak a világháló 
útvesztőiben.  A gyermekeknek szánt programokban a játékosságra törekedtünk. Az alsós 
diákok a „Tudáspróbán”, egy interaktív vetélkedő keretében mérhették össze elméleti és 
gyakorlati tudásukat a számítástechnika területén.  A gyakorlott netezőket pedig „Virtuális 
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körséta Lentiben” című játékra hívtuk, ahol nemcsak helyismeretre, jó tájékozódó-képességre, 
hanem informatikai praktikákra is szükség volt.  
 

József Attila Versmondó Verseny Lentiben 
Az idei versmondó verseny helyi fordulóján a verselők felkészültsége, előadása szép 
élménnyé varázsolta a délutánt. A megmérettetésre a helyi és környéki iskolák felső 
tagozatosai érkeztek. Az 5-6. osztályosok az „Istenem”, míg a 7-8. évfolyamos diákok a 
„Születésnapomra” című költeményt szavalták el a zsűrinek és a közönségnek. Miután a 
kötelező versek elhangzottak, került sor a szabadon választott strófákra: hallhattunk kedélyes 
és elgondolkodtató sorokat is.  A zsűri - Soós József költő, Czigány Katalin pedagógus, Baksa 
Melinda könyvtáros - értékelése alapján a következő diákok jutottak tovább a megyei 
versenyre: 

 
Halász Ramóna (Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 6. oszt.)  
Kovács Fanni (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 7. oszt.)  
Rákos Róbert (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8. oszt.) 

 
A keszthelyi megmérettetésen Kovács Fanni kategóriájában 2. helyezést ért el, így részt vehet 
a „Regösök húrján” dunántúli vers- és prózamondó versenyen, valamint az összesített 
eredmények alapján Lentibe került a vándorserleg. 

 
„Utazás térben és időben” 

Kétfordulós játékunkra vártunk diákokat a helyi iskolák 6-7. osztályosai közül. Szép számmal 
érkeztek csapatok és lelkesen oldották meg a feladatokat, amikhez természetesen könyvekben 
és az interneten búvárkodva találhatták meg a helyes válaszokat.  Az első fordulóban az 
űrben, a bolygók között kellett a tolvajt ”üldözni”, míg a következőben Lenti vált célponttá.  
A feladványok különböző tudományágakat foglaltak magukba a történelmen, földrajzon át a 
nyelvtani és informatikai ismeretekig. A legjobban szereplő kétfős csapatok jutalomban 
részesültek.  
 
„Vendégünk volt Ribizli bohóc” 

Június elején Ribizli bohóc látogatott el hozzánk, aki színes bőröndjéből rengeteg csudajó 
dolgot varázsolt elő: fülbemászó megzenésített verseket; tengerpartot, bodzabokrot, virágot..., 
aztán megéhezett. Pörköltet szeretett volna készíteni, de szakácstudománya nem bizonyult 
megfelelőnek: a répát hagymának nézte, a hagymát dinnyének. Az általános iskolás közönség 
nagyon élvezte a jó hangulatú, nevettető, üdítő perceket. 

 

                                                      Bagladi Mónika, Czigány Judit  
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A JÓZSEF ATTILA MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY 

 

A megyei szavalóversenyre 2015. április 11-én került sor Keszthelyen, amelyen 24 
versmondó szerepelt. 
A verseny résztvevőit Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere köszöntötte. Kedves 
műsorral lepte meg a jelenlévőket a vendéglátó Fejér György Városi Könyvtár a verseny 25. 
évfordulójára: a Re-folk Zenekar adott elő megzenésített verseket. 
A jubileum alkalmából Pappné Beke Judit könyvtárigazgató köszöntötte Major Árpádot, a 
zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatóját, aki 25 évvel ezelőtt 
elindította a megyei versenyt, bevonva Zala megye nagyobb városi könyvtárait és a lendvai 
könyvtárat a területi döntő megrendezésébe; így a Muravidékről is érkeznek minden évben 
versmondók. 

 
 
A zsűri tagjai: 
Dr. Cséby Géza költő, irodalomtörténész, 
H. Horváth Gyula előadóművész,  
Szépligeti Mátyás Radnóti-díjas versmondó voltak. 
  
Kötelező versek: 
5-6. osztályosok         Istenem 
7-8. osztályosok         Születésnapomra 
 
 A verseny eredményeiről honlapunkon lehet tájékozódni. 
A vándorserleget, amelyet 2015-ben indítottunk ismét útjára, első ízben nyerte el Lenti 
csapata. 
A „Regösök húrján...” elnevezésű vers- és prózamondó versenyre mindkét kategóriából az 
első 3 helyezett, összesen 7 tanuló kapott részvételi lehetőséget. A dunántúli fordulót 
Veszprémben – a korábbi évektől eltérően - 2015 októberében rendezik meg. Köszönjük 
könyvtáros és pedagógus kollégáinknak áldozatos munkájukat, a felkészítést, utazást, 
szervezést segítő erőfeszítéseiket, valamint a vendéglátó város és könyvtár partnerségét. 
 

Nitsch Erzsébet 
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KÖNYVBARÁT KÖR A ZVMKK KÖNYVTÁRÁBAN  

 
A ZVMKK könyvtárában 2013 elején alakult meg a Könyvbarát Kör. Havi egy 

alkalommal találkoznak az irodalmat, olvasást kedvelő felnőttek (kb. 17 fő), hogy 
beszélgessenek olvasmányélményeikről, miközben könyveket ajánlanak, mutatnak be 
egymásnak. Emellett csapatépítő vagy elgondolkodtató játékok is előfordulnak a 
találkozókon. A résztvevők minden alkalommal megismerkednek egy novellával, amelyet a 
Könyvbarát Kör vezetője választ ki. Ezek a gondolatébresztő elbeszélések felvetnek egy-egy 
témát, amelyről aztán beszélgetnek, véleményt cserélnek a klubtagok.  
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
A program színesítéseként előadókat, írókat is hívtunk egy-egy találkozóra. Így 2014. 
novemberben vendégünk volt Perom Gergely zalaegerszegi fiatalember, aki a ZVMKK 
dolgozója és amatőr költő. Kérésünkre bemutatta verseit a csoportnak. 2015. januárban 
egykori kollégánk, Matusné Gáll Éva a magyar gyermekkönyv-illusztrátorokról tartott 
emlékezetes előadást, egy könyvbarát olvasónk pedig thaiföldi utazásának élményeit mesélte 
el februárban, alaposan bemutatva az ország kultúráját, szokásait. 2015. májusban Laki 
Tamásnak köszönhetően Fekete Istvánról is kibővíthettük ismereteinket. Egy tartalmas 
előadás keretein belül mutatta be az író életét, munkásságát. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A nyári szünet előtti utolsó találkozóra érdekes, találó idézeteket gyűjtött minden 

klubtag, amelyekből kiállítást készítettek a ZVMKK könyvtárosai. A pihenés után, 
szeptemberben folytatódik a Könyvbarát Kör tevékenysége, amelyre új könyvbarátok 
jelentkezését is várjuk. 
           

         Hatejer Katalin 
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BIBLIOTERÁPIÁS GYERMEKFOGLALKOZÁSOK A ZVMKK  

KÖNYVTÁRÁBAN 
 

2013 őszén kezdetét vette egy biblioterápiás foglalkozássorozat, amely a 2014/2015. 
tanévben is folytatódott, az érdeklődés pedig jelentősen növekedett. A találkozók keretein 
belül a Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskolájának tanulói havonta 
látogattak el hozzánk.  

Az egy-másfél órás délutáni foglalkozás első felében megismertek egy mesét, majd a 
történetről beszélgettünk, vagy a diákok eljátszottak egy-egy jelenetet. A folytatásban 
megvitattuk annak tanulságát, ehhez kapcsolódva saját tapasztalataikról, érzéseikről is 
beszéltek, számukra fontos problémákat osztottak meg egymással, tanácsot adtak társaiknak. 
Természetesen a játék sem maradt ki a találkozókból. A gyermekek észrevehetően 
megnyíltak, kibontakoztak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A témákat az osztályfőnökükkel, pedagógusaikkal választottuk, akik jól ismerik a 

diákok életét, így szó esett a gyermekek félelmeiről: szörnyek, idegenek; továbbá az 
iskolában, valamint az osztályközösségben felmerülő problémákat is sorra kerítettük: a 
kirekesztettség, csúfolódás, bosszantó szokások, tolerancia, testvéri és baráti kapcsolatok.   
 

Kezdeményezésünk sikerét bizonyítja, hogy a tanulók magatartása, az osztályközösség 
jó irányban változott. Számunkra öröm, hogy a diákok jobban ragaszkodnak a könyvtárhoz, a 
könyvekhez - legalább hetente szüleikkel, barátaikkal is ellátogatnak hozzánk. A meseterápia 
a következő tanévben hasonló keretek között folytatódik.   

 
 

Hatejer Katalin 
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KÖTETBEMUTATÓ RÉDICSEN 

 
A Csönddel cserepezve című szépirodalmi antológiát Lenti Város Önkormányzata és a 
Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja, a Csordás János Kör adta ki 2014-ben Lenti várossá 
nyilvánításának 35. évfordulóján. Első a maga nemében, hiszen kizárólag Lentiben és 
környékén alkotók műveiből szerkesztette Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta, a Pannon 
Tükör című zalai irodalmi folyóirat főszerkesztő-helyettese.  

Több településen, köztük Rédicsen is bemutatták 2015. március 20-án szép számú érdeklődő 
közönség előtt. Kiemelte a szerkesztő, hogy a települések létszámához viszonyítva Rédics 
adta a legtöbb költőt, tizenkettőből négyet. Kik is ők? Utassy József, Garai László, Dezső 
Márton, Dezső Katalin.  

Az antológia címe Utassy József egyik versének címe. Tisztelgés ez a Kossuth-díjas költő 
előtt, aki követendő példát mutatott, s pozitív hatással volt a zalai irodalomra is. Élete utolsó, 
legkiegyensúlyozottabb öt évét töltötte Rédicsen, s e falu temetőjében nyugszik. A három 
fiatal mindegyike megjelent már antológiában, helyi és országos folyóiratokban. 

Garai László szemérmes költő. Hagyományos strófás szerkezetben, rímes formában írja 
szerelem-ihlette verseit. Tájlírája finom, figyelemfelkeltő, gazdag.  

Kísérletező kedv, korára jellemző lendület, ösztönös tehetség – ő Dezső Katalin. Az elindulás 
ígéretes távlatot mutat.  

Dezső Márton nemcsak korban érettebb, de határozott. Ő kijelölte már saját útját. Tudatos 
költő, aki jól bánik tehetségével. Sokoldalú, sokszínű a lírától a groteszkig. Nemcsak tartalmi, 
hanem a formai gazdagság is erénye.  

Változatos volt a könyvbemutató programja. Pék Edit citerajátékával, Jánosi Zsuzsa, Bedő 
Lászlóné, Tóth Sándorné a versek értő tolmácsolásával tették emlékezetessé az estét. Külön 
színfolt volt az est folyamán, hogy átadásra került a „Számomra legkedvesebb hely: Rédics” 
elnevezésű rajzpályázat legjobbjainak az emléklap és a könyvjutalom. 

Megkoronázta az estet a zalaegerszegi Énekmondó együttes szereplése. Kortársak, elsősorban 
a Kilencek nevű alkotócsoport tagjainak megzenésített versei hangzottak el, zárásként pedig 
Soós József szintén általuk megzenésített két verse. 
 
 

Horváth Erzsébet 
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GYERMEKIRODALMI WORKSHOP GYŐRBEN 

A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtárostanárok 
Egyesülete közös szervezésében 2015. március 17-én kortárs gyermekirodalmi workshopon 
vettünk részt: Tóth Renáta, Tóth Judit, Tóthné Gyapay Vera, valamint Jagasicsné Bogatin 
Mária gyermekkönyvtáros.  A rendezvény helyszíne a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 
és Közösségi Tér Központi Könyvtár klubja volt. 

Az előadáson közel 70-80 könyvtáros tanár jelent meg a kisalföldi régióból. A kedves 
fogadtatás és a regisztráció után elfoglalhattuk helyünket a megyei könyvtár dísztermében. 

Először Fodor Zsuzsa, a Kaméleon Könyvközösség ügyvezetője beszélt az olvasóvá 
nevelés fontosságáról, a korai életszakaszban elkezdett könyvélmény megszerzésének 
jelentőségéről, a kortárs irodalomban rejlő lehetőségekről, a gyerekek életkori sajátosságaiból 
adódó életszerű helyzeteket bemutató – feldolgozó könyvekről.  

Kihangsúlyozta a könyvek képi világát és a szülői példát az olvasmányok és olvasás 
megszerettetésében. Majd ezt követően bemutatta a Kaméleon Könyvközösséget, ami az 
alábbi weboldalon is megtekinthető, és számos információt nyújt az érdeklődőknek. 
(http://www.rainbowkatalogus.hu/wp/?page_id=2). 

 Ezután tartotta meg a színes, rengeteg szubjektív elemmel tarkított könyvbemutatót. A 
Közösség könyves palettája széles skálán mozog, a hagyományos ifjúsági regényektől az 
újszerűnek mondott, néhol esetleg botránkozást kiváltó kiadványokig. Gondolok itt a Csimota 
Gyerekkönyvkiadó tolerancia sorozatának egyes hétköznapinak nem mondható olvasmányára, 
mint a „Lili”, ami egy down-kóros kislány történetét írja le, vagy a „Boldogan éltek, míg meg 
nem haltak”, ami a halál témakörét dolgozza fel gyerekek számára is érthető módon. 

A Papírszínház, vagy japán nevén Kamishibai-ról tartott előadása újdonságként 
vezethető be az iskolai vagy könyvtári foglalkozásokon. Táborokban, csapatépítő 
programokon is jól használható. Könyvtárunk több éve rendszeresen színesíti könyvtári 
előadásait ezzel a módszertani eszközzel. Az elmélet után gyakorlati bemutató következett és 
megismerhettük, hogyan működik ez a Japánból származó mesemondó módszer. Több 
klasszikus és modern mesét is feldolgoztak képekben és írásban is, hogy lehetővé tegyék 
bemutatásukat ennek az eljárásnak az alkalmazásával. A „Jancsi és Juliska” története, a 
„Brémai muzsikusok”, a kevésbé ismert mesék közül a „Bertalan és Barnabás” és a „Hétfejű 
tündér” is bekerült a választható mesék közé. 

Kifejezetten támogatásra talált a könyvtárosok körében, hogy a kiadó szeretné minél 
szélesebb körben preferálni, hogy a kiadványokon tüntessék fel, melyik mű melyik 
korosztályt célozza meg. 

Szintén szimpatikus kezdeményezés a weboldalukon elérhető olvasásnépszerűsítő 
játékuk, ami a „Kaméleon könyvklub” nevet viseli. Ez egy 4 fordulóból álló októbertől- 
májusig tartó papíralapú játék, ami igaz nem ingyenes - 3.500 - Ft/ évad, viszont aktív 
könyvtárhasználatot igényel, és emellett a játéksorozat végén minden résztvevő kap egy 
ajándékkönyvet és egy oklevelet.  

Lezárásként a 2014/2015- ös katalógusukat osztották szét az előadáson megjelent 
intézmények képviselői között, és meg lehetett tekinteni az általuk ajánlott könyvek nagy 
részét, kézbe lehetett venni, ismerkedni velük. 

Kedves győri vendéglátóinknak köszönhetően a szünetben büfével leptek meg minket és 
szívesen megmutatták gyerekkönyvtári részlegüket azoknak, akik érdeklődést mutattak az 
intézmény megtekintése iránt. 

A következő előadást Kovács Zsanett tartotta a Móra Kiadó képviseletében. 
Színvonalas bemutatót tartott a kiadó megalakulásáról, az olvasásnépszerűsítő  tevékenységi 
területéről, könyvkínálatuk változásáról, melyek azok a  művek, amiket szeretnének újra 
kiadatni azok keresettsége miatt, és kik azok az írók - költők akik kortársként napjainkban 
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olyan mértékű népszerűségnek örvendenek, hogy több kötetük is megjelent a kiadó 
gondozásában. 

2012-ben a Móra Könyvkiadó a fent már említett Csimota Kiadóval, az egyik 
legprogresszívebb gyermekkönyvkiadóval, létrehozta a Móra Kiadói csoportot, amelyhez 
2014 januárjában a Cerkabella Könyvek is csatlakozott. Ajánlóik között 0-18 éves korig 
minden korosztály talál életkorának megfelelő műveket, hazai és külföldi írók tollából 
egyaránt. Így nem véletlen, hogy e kiadó gondozásában is jelennek meg újszerű, a szokásostól 
eltérő normákat képviselő művek, a tabutémák kategóriában. Visszatérve a hagyományos, 
gyermekirodalmat népszerűsítő kezdeményezésekhez,  a szervezet tevékenységei közé lehet 
sorolni a Móra Kiadó által megrendezett vándorkiállításokat is. A budapesti Mesemúzeum 
adott helyet a „Négyszögletű Kerek Kiállítás” nevet viselő rendezvénynek. Megnyitását 2014. 
december 6-ára tették, és rendhagyó Mikulás- napi programon mutatták be Lázár Ervin a 
kiadó gondozásában újra napvilágot látó új kiadású köteteit, a „Szegény Dzsoni és Árnika”-t, 
a „Berzsián és Dideki”-t, és a „Nyúl”-at. A kiállítás kialakításában fontos szerepet játszik, 
hogy csupán áprilisig tekinthető meg Budapesten, utána költöztetik Sárszentlőrincre, az író 
nevét viselő emlékházba, majd a későbbiekben több neves városba is szeretnék eljuttatni a 
szervezők a kiállítást országszerte. 

Végül a kiadó menedzsere felkonferálta a találkozó meghívott vendégét, Dóka Pétert, 
akinek könyvei szintén a Móra ifjúsági kiadványai között látták meg a napvilágot. 

Az író bemutatkozását megelőzte még két fiatal hölgy, Márczi Renáta és Takács Eszter 
(informatikus könyvtárosok) prezentációja a „Könyvmentő” nevű interaktív, online 
számítógépes játékról, aminek elindítását szintén az olvasás népszerűsítésének gondolata 
hozta létre. Bemutatták, hogyan nevelhetünk könyveket kvízkérdések megválaszolásával, és 
mennyire bele lehet bonyolódni játékosan a könyvek világába, ugyanis egy idő után ahogyan 

nehezednek a fejtörők, lehetetlen elkerülni, hogy a 
kezünkbe vegyük fizikailag is a műveket. 

Rövid szünet után következett a várva várt 
előadó: Dóka Péter. 

 Közvetlen, kimért, mégis humoros stílusa 
hamar oldott légkört teremtett, főleg anekdotái 
okoztak nem kis derültséget a társaság tagjai 
között. Mesélt arról, honnan örökölte a könyvek 
iránti szeretetét: édesapja könyvtáros volt, és sok 
időt töltött vele hivatása gyakorlásának közben. 
Első, kiadásban is megjelent műve egy ifjúsági 
regény, az „Ellopott zsiráf”, ami jelenleg már a 
harmadik kiadást tudhatja magáénak. Úgy beszélt 
róla az író, mint ifjúkorának az a műve, amibe nem 
szégyellt minden képzeletet felülmúló gondolatát, 
ötletét belevinni ami éppen eszébe jutott. Így 
szerepel a regényében egy csapat gyerek, akik 
elhatározzák, hogy megtalálják az ellopott zsiráfot, 
köztük Zsuzsi, aki nagyon csinos lány, főleg ha 
leveszi a szemüvegét, csak az a baj, hogy olyankor 

orra esik; egy magándetektív, aki egy vajas kenyérért elvállalja az ügyet, és csupa kissé 
különös, de nagyon szerethető szereplő.  

Mesélt a „Betyárvilág” c. művének háttértörténetéről. Komjáthy István a „Mondák 
könyve” méltán elismert könyv írója, halála előtt Somogy megyében összegyűjtött több száz 
zsiványokról szóló történetet, viszont betegsége miatt feldolgozni már nem tudta őket. Így 
akadt rá Dóka Péter a már porosodó kéziratokra, amiknek a feldolgozásaiból került ki a fent 
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említett könyv. Az írónak e téma nem véletlenül tetszett meg, régebb óta szemezgetett a 
betyárokról szóló történetekkel, nagy kedvencei között említette Rinaldo Rinaldinit, aki a 
haramiák és zsiványok iránti szimpátiáját alapozta meg.  

Az írónak, azóta több műve is megjelent a Móra Kiadó gondozásában, kissé más 
hangvételűek, nem véletlenül.  

Úgy érezte, hogy eljött az idő, hogy kissé más felfogás is teret kapjon műveiben. 
Bolognában és Frankfurtban a híres könyvvásárokon tett látogatása során feltűnt számára, 
hogy mennyire más, sajátos témákat felsorakoztató könyvek jelentek meg a 
gyerekirodalomban az eddig megszokottaktól eltérően. Találkozott olyan művel is amiben a 
rókaapuka éppen elhagyja a rókaanyukát egy fiatal rókalányért, ami valljuk be, nem a 
leghétköznapibb meséket idézi. Így már nem is olyan meglepő a „Kékhajú lány” c. könyvének 
a témája, mely gyermekszemmel tekint a halálra, milyen lehet annak árnyékában élni, 
megjárva a szinteket a proszektúrától az égig. A karakterek egyediek és színesek - néha ez szó 
szerint így is van a történetben. 

Találkozhatunk több különböző betegséggel küszködő kisfiúval, van aki nem akar enni, 
van aki mindig enni akar, majd megjelenik tolókocsiban Mira, a kékhajú lány, akinek valóban 
kék a haja - a mű végén az is kiderül, miért hord ilyen frizurát. Egy kedves kis figura is 
feltűnik a könyvben, Pati patkány, akit Dóka Péter kreatív foglalkozásainál fel szokott néha 
használni terápiás céllal - pl. írjanak a gyerekek kis történetet a képen látható plüssállatról.  

Bemutatta az író a legújabb művét, a „Lila királylány”-t, mely elbeszélése szerint egy 
elég érzelmes korszakának a terméke, a kötetben szereplő meséknek középpontjában a 
szerelem áll, hányféleképpen lehet megélni. Olvashatunk benne történeteket a hármas szám 
bűvöletében élő királyról, kapcsolatról, melybe a szereplők néha annyira belefeledkeznek, 
hogy már kezdik elveszíteni saját magukat. Elgondolkodtató, egy gyereknek e téma mennyire 
ismerős, felnőtt fejjel a történetekben magunkra lehet ismerni, hogy a szerelmet 
hányféleképpen lehet megélni, és vajon hogyan maradhatsz a magad ura az érzelmi viharok 
közepette. A szerelem akár jellemromboló hatása elég határozottan kiélesedik a „Lila 
királylány”- ban, de kreatív módon megoldást is kínál a mű az életnek e meghatározó 
problémájára úgy, hogy a szerelmesek végül egymáséi tudjanak maradni anélkül, hogy 
elveszítsék a személyiségüket. Végül Dóka Péter mesélt még gyermekfoglalkozásai során 
tapasztalt élményeiről és lezárásként az írókról, akik néha mint marionett bábok kell hogy 
megtalálják az egyensúlyt az életben.  

Köszönet a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár dolgozóinak a szervezésért, és hogy 
lehetővé tették, hogy részt vegyünk a rendezvényükön. 

                                                                                       
Tóth Renáta, Tóthné Gyapay Vera  
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FIGYELŐ 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Zala megyében 2015-ben 

Sorsz. A település 
neve 

A támogatandó könyvtárak 
 pontos megnevezése 

ÉNT 
(eFt) 

2015-ben 

1. Balatongyörök Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 130 312 

2. Gyenesdiás József Attila Klubkönyvtár 266 905 

3. Hévíz Festetics György Művelődési Központ, Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

410 309 

4. Keszthely Fejér György Városi Könyvtár 1 088 539 

5. Lenti Városi Könyvtár Lenti 861 456 

6. Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 796 397 

7. Murakeresztúr Községi Könyvtár 58 876 

8. Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár 4 342 291 

9. Szepetnek Királyi Pál ÁMK 13 675 

10. Vonyarcvashegy Művelődési Ház és Könyvtár 481 213 

11. Zalaegerszeg Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára  

590 330 

12. Zalakaros Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház 
és Könyvtár 

83 996 

13. Zalalövő "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár 182 446 

   9 306 745 
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A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
Rendezvények 2015. 1. félévében 
 
 
Január 27-én került sor könyvtárunkban a Keresztury Szavalógálára. Az ünnepséget Dr. 
Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság elnöke nyitotta meg. A rendezvényen városunk 
középiskolásai Keresztury Dezső egy-egy versét adták elő, hegedűn közreműködött Doffkay 
Réka, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, zongorán kísért Bécs 
Tímea. 
Február 7-én Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember volt könyvtárunk 
vendége. „A magánytól az összetartozásig” c. kötetének bemutatóján egy igazi, lenyűgöző 
előadás részesei lehettünk, s újra átérezhettük azt, milyen is a zsúfolásig megtelt könyvtár. 
 2015. február 27-én Gönczi Ferenc: Muraköz és népe c. kötetének reprint kiadását mutatták 
be intézményünkben. 120 éve jelent meg az első kiadás, s a Zalai Falvakért Egyesület a 
Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
megvalósuló, az Őrállók Öröksége elnevezésű projektje révén a magyar és horvát néprajz 
közös kincse kerülhetett ismét a nagyközönség elé. Kiss Gábor igazgató Marx Mária 
etnográfussal, valamint a mű tipográfiáját felfrissítő Tóth Norbert képzőművésszel 
beszélgetett. 
Az Internet Fiesta keretein belül március 19 – 26. között „Kérdezd a könyvtárost!” címmel 
különböző témákban lehetett segítséget kérni a munkatársaktól. E témák: Adatvédelmi 
beállítások a közösségi oldalakon; E-ügyintézés gyorsan és egyszerűen; Ebsco adatbázisok a 
megyei könyvtárban; Windows 7 napjainkban; Google + szolgáltatások használata; 
Internethasználati tanfolyam időseknek. Olvasóink éltek a lehetőséggel, számtalan kéréssel, 
kérdéssel fordultak a könyvtár tájékoztató könyvtárosaihoz. 
Április 15-én a Hévíz folyóirat elmúlt három évének terméséből Szálinger Balázs és Cserna – 
Szabó András által összeválogatott, a Magvető Kiadó gondozásában megjelent Hévíz 
Irodalmi Antológia bemutatójára került sor. E bemutatóval emlékeztünk meg A magyar 
költészet napjáról. A rendezvényen Szálinger Balázs, a kiadvány egyik szerkesztője mesélt az 
antológia keletkezésének műhelytitkairól és a Hévíz folyóirat elmúlt három évéről. Őry 
Rózsa, aki a folyóirat kiadójának, Hévíz Város Önkormányzatának képviseletében volt jelen, 
a jó együttműködést emelte ki a város és az irodalmárok között. Péntek Imre, a Pannon Tükör 
folyóirat főszerkesztője is fontosnak tartotta elmondani, hogy a megyében megjelenő két lap 
között jó a viszony, és ez a mai megosztott irodalmi életben példa értékű és őrzendő.  A 
közönség örömére felolvasások is elhangoztak: Nagy Betti és Péntek Imre költők olvasták fel 
egy-egy versüket, Szálinger Balázs pedig Gelencsér Milán versét és Ambrus Lajos 
gasztronovelláját osztotta meg velünk. 
Április 28-án került sor a 20 éves Pannon Tükör folyóirat 2015. 1. számának bemutatójára Az 
esten megjelent érdeklődők, és a sajtó képviselői előtt Péntek Imre főszerkesztő mondott 
köszöntőt, melyben a folyóirat előtt álló feladatokról, és a következő számok tartalmáról 
beszélt. Őt Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója követte, aki a tavaly novemberi 
"Művészet és politika..." című konferenciáról szóló, a lapban megjelent írásait, valamint a 
többi, muzeológiai témájú tanulmányt ismertette. Majd Szemes Péter, a Pannon Tükör 
főszerkesztő-helyettese következett, aki a szépirodalmi rovatban megjelent művekről, és azok 
szerzőiről beszélt. Végül Bence Lajos, a folyóirat főmunkatársa a Muravidék irodalmi 
életének aktuális kérdéseiről, és a lendvai kulturális eseményekről, könyvbemutatókról 
tájékoztatta a megjelent érdeklődőket.  
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2015. május 12-én került sor könyvtárunkban „A zalaegerszegi végrendeletek 1701-1806” c. 
kötet bemutatójára. A rendezvényt  Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város 
polgármestere nyitotta meg, és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója beszélgetett a szerkesztővel, Csomor Erzsébettel. Megtudhattuk: a két kötet 384 
dokumentumot tartalmaz, melyek  időrendben, azon belül pedig betűrendben követik 
egymást. s nem is gondoljuk, hogy városunk mennyi műemléke köszönheti létét 
végrendeletbéli adományozásnak: például az egykori ispita ház létrejöttét (ma az Erste bank 
épülete) Pintér Máté végrendelete alapozta meg. Végrendeletbeli adományozás segítette a 
Szent Flórián szobor megalkotását, a Szent Anna kápolna megépítését is. 
Május 19-én irodalmi szempontból igazi ínyencségen vehettek részt látogatóink.  „Pattanni, 
hullni” címmel Dr. Payer Imre  irodalomtörténész, József Attila-díjas költő estjére került sor, 
akivel  Péntek Imre József Attila-díjas költő és kollégánk, Tóth Imre költő beszélgetett. 
Május 27-én vendégünk volt Szeifert Natália író, költő, képzőművész, akivel munkatársunk, 
dr. Gyenes Imre beszélgetett. Az alkotónak Láz címmel jelent meg kisregénye 2013-ban. A 
mű önéletrajzi jellegű, ebből hallhattunk egy részletet, majd az Élet és Irodalom pályázatára 
írt különdíjas pályamunkáját olvasta fel. Versei is színvonalas irodalmi folyóiratokban 
jelentek meg. Szó esett még irodalom és képzőművészet kapcsolatáról, fotózásról, színekről, 
iparművészetről, valamint az írás műhelytitkairól. A találkozó végén jó hangulatú beszélgetés 
alakult ki vendégünk és a közönség között.   
 2015. június 4-én került sor könyvtárunkban a 86. Ünnepi könyvhét és 14. 
Gyermekkönyvnapok rendezvény sorozatának megnyitójára. A programsorozatot Balaicz 
Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg, majd a találkozó 
vendégünk, Zsille Gábor, József Attila-díjas költő oldott hangulatú előadásával folytatódott. A 
rendezvényen bemutatták Péntek Imre József Attila-díjas költő Emlékpróba c. verseskötetét, 
mely Zsille Gábor gondozásában jelent meg az idei könyvhét zalai újdonságaként. A kötetből 
Pénzes Csaba olvasott fel szemelvényeket.  
Június 8-án „Minőségfejlesztés a könyvtárakban” címmel sajtótájékoztatóval egybekötött 
szakmai napot tartottunk könyvtárunkban. A programot Kiss Gábor, az intézmény igazgatója 
nyitotta meg, beszámolt a könyvtár 2014. évi tevékenységéről, felhívta a figyelmet az 
intézmény legjelentősebb olvasásnépszerűsítő és közösségfejlesztő rendezvényeire. Ezt 
követően Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes a tagkönyvtár programjait foglalta össze.  
Sebestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtárellátási csoport vezetője előadásában a 
megyei könyvtári hálózat 2014. évi eredményeit, és a tendenciákat mutatta be, diagramok 
segítségével kiemelte a könyvtári szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat. 
Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja? címmel  a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK Könyvtár és Levéltár két munkatársa, Barki Katalin 
igazgató és Simonné Hittaller Rita tartott előadást, majd  Nitsch Erzsébet a szervezeti kultúra 
fontosságáról beszélt. 
Június 8-án - folytatva az  Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatát - könyvtárunkban 
mutatkozott be Bubits Tünde elsőkötetes szerző. Hollókék című könyvét Péntek Imre, a 
kötetet kiadó Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága elnöke, a kötet szerkesztője 
ajánlotta a megjelent közönség figyelmébe. A két nyelven is olvasható  fantasy regény 
érdekessége, hogy az illusztráció Németh Miklós grafikusművész munkája, amely szerves 
egységet alkot a könyv gondolatvilágával. A grafikusművészen kívül az est vendége volt 
Lukács Zoltán, a kötet formába öntője, valamint Farkasné Kovács Éva, aki részleteket 
olvasott fel a regényből. 
Június 9-én a Pannon Tükör folyóirat 2015. évi 2. számának bemutatójára került sor. Az esten 
megjelent érdeklődőket és a sajtó képviselőit Kiss Gábor igazgató köszöntötte. Péntek Imre 
főszerkesztő kiemelte, a folyóirat jelen lapszámának jelentősebb részét Zrínyi Miklósnak 
szentelték, vele kapcsolatos verseket, drámát és egyéb írásokat jelentettek meg, így a Pannon 
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Tükör 2. száma ezen kiemelkedő egyéniség emlékszáma. Göncz László történész a Zrínyi-
kultuszról beszélt, arról osztotta meg gondolatait, hogy mennyire más kép él Zrínyiről a 
magyarok és horvátok gondolkodásában. Érdekes beszélgetés alakult ki a témáról: egyik 
oldalon Zrínyi Miklósról, mint költőről és hadvezérről, másik oldalon Zrínyi Miklós horvát 
bán személyiségéről. A diskurzus után Szemes Péter, főszerkesztő–helyettes a további 
rovatok tartalmát ismertette a résztvevőkkel.  

Kocsisné Sipos Rozália 
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ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS 
KÖNYVTÁRA 
 
Programok 2015. 1. félévében 
 
 

• 2015. február 13.  „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozaton belül 
„Olvasómaraton” rendezvényt hirdettünk meg, az olvasás népszerűsítése érdekében. 
Meghívott vendégeink egy – egy általuk választott rövid mese- illetve novellarészletet 
olvastak fel a jelenlévő hallgatóságnak. Együtt olvastak a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt. A programon részt vettek a Kertvárosi Iskola tanulói, Bognár Ákos, az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport Bizottság elnöke, Szakácsné Szentgróti Ágnes 
Óvodai Szakreferens, Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója, Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila 
Tagkönyvtárának vezetője, Wohner Csaba, a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára igazgatója, az intézmény dolgozói, klubjai (Nyugdíjas Klub, 
Könyvbarát Kör tagjai). A rendezvényt reggel 8 órakor a könyvtár intézményegység 
vezetője, Jasztrab Istvánné nyitotta meg az Eötvös Iskola 2. a. osztályos tanulói 
jelenlétében. Az egész nap zajló program az esti órákban ért véget. A sajtó 
munkatársai is megtiszteltek minket jelenlétükkel. 
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• 2015. március 30. Vendégünk volt Laki Tamás, a Fekete István Kulturális Egyesület 
tagja, aki az író életútjáról, munkásságáról tartott előadást a Kertvárosi Általános 
Iskola Eötvös József Székhelyiskolája tanulóinak. A rendezvény megtartásának helye 
az intézmény aulája volt. A diákok figyelemmel hallgatták az előadást.   

 
 

 
 
 

• 2015. május 18-án a felnőtteknek tartott előadást Fekete István munkásságáról Laki 
Tamás a Könyvbarát Kör soron következő összejövetelének keretén belül. 
Dokumentumfilmet mutatott be az író szülőfalujáról, a szülői házról, és az író fiával 
készült interjúról. Egy pár gondolatot ismerhettünk meg a költőről, mely jellemezte 
életét, ez a szeretet volt. Kellemes hangulatban telt el a találkozó. 
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• 2015. június 01. Késő délutáni órában Horváth-Takács Viktória (írói álnevén: Zakály 

Viktória) író-olvasó találkozóra került sor könyvtárunkban. A zalaegerszegi 
származású írónő beszélgetőpartnere Balog Eszter, a Zalaegerszegi Törvényszék 
kommunikációs munkatársa volt. Az írónő bemutatta eddig megjelent 
Szívritmuszzavar illetve Hanna örök című köteteit. Beavatta a hallgatóságot a könyvek 
keletkezésének részleteibe. A találkozó végén lehetőség volt dedikáltatni a köteteket, 
melyek megvásárolhatóak voltak a rendezvény ideje alatt. Kellemes hangulatban telt a 
rendezvény, a résztvevők szívükbe zárták az írónőt, és várják további köteteinek 
megjelenését. 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                  Jasztrab Istvánné 
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Guglizz rá! 3. online vetélkedő a ZVMKK Könyvtárában 
 
 
A Guglizz rá! elnevezésű online vetélkedő 2013 tavaszán vette kezdetét, s nagy 
népszerűségre tett szert. Ezért a harmadik alkalommal megrendezett kulturális versenyt 5 
fordulósra tervezték a könyvtárosok, azaz a játékosok 6 hónapon át mérhették össze 
tudásukat, kreativitásukat. A fordulók 2015. januártól 2015. júniusig tartottak, feladatsorai 
sokszínűek voltak: természetről, építészetről, népszokásokról, néphitről, nemzeti parkokról, és 
a régi idők meséiről szóltak a kérdések, amelyekre a Google kereső segítségével kellett 
megtalálni a válaszokat. Így amellett, hogy gyakorolták az interneten való keresést és a 
találatok közti válogatást, még hasznos ismeretekhez is jutottak. Célunk többek között az is 
volt, hogy a játékosaink figyelmét felhívjuk arra, hogy a keresések során sokszor 
találkozhatnak félrevezető információkkal, így minden esetben mérlegelniük kellett azok 
valóságtartalmát. 
A vetélkedőre 2015 januárjában 26 fő jelentkezett, az 5. fordulóra azonban néhány játékos 
feladta. 
A Guglizz rá! 3. játékosainak az utolsó forduló után online kérdőívet küldünk az e-mail 
címükre, amelyben értékelhetik a játékot, javaslatokat, észrevételeket tehetnek. Ennek 
összesítéséből kiderül számunkra, hogy mennyire voltak elégedettek, és szeretnék-e, ha a 
vetélkedő folytatódna.  
A játék minden résztvevője ajándékban részesül, amelyet várhatóan  majd 2015. július  6-án 
13 órakor, a ZVMKK Könyvtárában megtartott eredményhirdetésen vehetnek át.  
Folytatás várható, a Guglizz rá! 4. online vetélkedő 2015 őszén veszi kezdetét.  
 

Sámson Bernadett 
        
 
Péntek esti kreatív klub a ZVMKK Könyvtárában 
 
 
A Péntek esti kreatív klub 2014 novemberében alakult. Román Andrásné szakmai segítő 
közreműködésével és vezetésével ismerkedhetnek meg a tagok a különféle kézműves 
technikákkal. A klub minden második pénteken tartja összejöveteleit a ZVMKK 
könyvtárában. A találkozókon általában 20-25 fő vesz részt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A találkozók nem egy meghatározott tematika szerint zajlanak, hiszen a tagok érdeklődése 
nagyon sokrétű. Ezeken a jó hangulatú foglalkozásokon megtanulhatnak  makramézni, 
gobelinezni, gyöngyöt fűzni, hajócsipkét készíteni, és még sok más kreatív tevékenység 
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folyamatát sajátíthatják el lépésről lépésre.  A következő találkozón rendszerint megbeszélik a 
felmerült nehézségeket, segítik egymást.  
A klub szeretettel vár és fogad minden kedves érdeklődőt, akár egy-egy alkalomra is. 
Szívesen adnak tanácsot, segítséget bárkinek. A tagság díjtalan, csak a felhasználni kívánt 
anyagot kell hozni.  
A találkozók időpontjáról könyvtárunkban lehet érdeklődni. 
 
 

         Sámson Bernadett 
  

 
  
Nyuginet tanfolyamok a ZVMKK könyvtárában 
 
 
Évek óta hagyomány, hogy lehetőséget adunk nyugdíjas éveikben járó hölgyeknek és 
uraknak, hogy megismerkedhessenek a számítástechnika világával, így a 
szövegszerkesztéssel, a fájlok rendszerezésével, az internet használatával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az érdeklődés mindig nagy, ezért a korábbi évekhez hasonlóan egy kezdő és egy haladó 
csoport is indult. A haladók az alapismeretekre alapozva kibővítik tudásukat, s főként az 
internetes alkalmazások, online szolgáltatások használati módját sajátítják el.  
Mindkét tanfolyam 6 alkalomból állt, a találkozók pedig 5 órás, többnyire gyakorlati jellegű 
foglalkozások voltak.  
A kurzusok 2015. május elejétől június közepéig tartottak. A tanfolyam végére a hasznos 
információkon kívül kedves ismerősökkel, barátokkal is gazdagodhattak a résztvevők 
    
 

Hatejer Katalin 
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2015. 1. félévben 

Január 23. 
„Csak tiszta forrásból” 
A könyvtár és a Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor Klub közös 
rendezvénye a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Előadó: a Re-Folk Zenekar 
 
Január 26. 
A 15 éves Keszthelyi Környezetvédő Egyesület kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Nagy Bálint – alpolgármester 
 
Február 13. 
A Természetgyógyász klub rendezvénye: 
A Gyógyító kód című könyv bemutatója 
Közreműködött: Cserkúthy Balázs, a könyv magyarországi kiadója 
 
Február 16. 
Bajzikné Panni: Gyöngyeimből című kötetének bemutatója 
A verseket előadták: Kalapos István, Karsai Gabriella, Király Erika, Kovácsné Bajzik Judit, 
Kovács Sára, Dr. Polgárné Pósch Judit, Villányi Eszter 
Közreműködött: a Népek Tánca Tánccsoport 
 
Február 26. 
A Gyógyítók Egymás közt Mindenkiért Egyesület rendezvénye 
Téma: Lestrapált immunrendszerünk 
A beszélgetés résztvevői:  

− Dr. Szabó Zsolt kézsebész főorvos 
− Jakóczi Iván gyógyszerkutató, természetgyógyász 
− Meiszner Katalin táplálkozási tanácsadó 
− Máté Zoltán alternatív mozgásterapeuta 
− Dr. Turcsányi Zsolt háziorvos, homeopata 
− Ruff Jánosné tanár, Gordon tréner 

 
Március 16. 
„Költői tájak – tájak költői” 
A Keszthelyi múzsa című antológia megzenésített versei 
Előadó: Énekmondó együttes 
 
Március 17. 
„Tündérország”: Mogyorósi József amatőr festő kiállítása 
Közreműködött: a Szent István Dalárda – Keszthely 
A kiállítást megnyitotta: Mikus Gábor 
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Március 19. 
A BEMER Mikroérterápia hatása egészségünkre 
Előadó: Dr. Kopeczky Ildikó – BEMER szakorvos, Domborai Krisztina – BEMER 
szaktanácsadó 
 

Március 26. 
Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület rendezvénye 
Az Omega 3 hiány egészségügyi következményei (hiperaktivitás, figyelemzavar, korai 
elbutulás, Parkinson-kór...) című kerekasztalos beszélgetés résztvevői: 

− Jakóczi Iván gyógyszerkutató, természetgyógyász 
− Dr. Kovácsné Mozsolics Melinda klinikai szakpszichológus 
− Kreilné Szabó Melinda kineziológus 
− Meiszner Katalin táplálkozási tanácsadó 
− Máté Zoltán alternatív mozgásterapeuta 
− Dr. Szabó Zsolt kézsebész főorvos 

 
Március 30. 
József Attila területi szavalóverseny 
 
 
Április 10. 
Költészet Napja 
A könyvtár és a TKM Kőrösi Csoma Klub közös rendezvénye 
„ Az életet már megjártam…” 
Saját verses és prózai műveit mutatta be Kardos József – író, tanár 
 
 
 
Április 17. 
Hévíz Irodalmi Antológia című kötet bemutatása 
Házigazda: Csengey Balázs – tanár 
Vendégek: dr. Cséby Géza – irodalomtörténész 

Lángi Péter – költő 
Szálinger Balázs – József Attila-díjas költő 

 
 
Április 20. 
„Színekkel játszó gondolatok” címmel a Balaton Art Alkotóközösség (Vonyarcvashegy) 
kiállítása 
Köszöntőt mondott: Börner Csák Ildikó – elnök 
A kiállítást megnyitotta: Papp Márta Ilona – a közösség titkára 
Közreműködött: Csíkné Nádudvari Éva – ének 
                – vers 

Május 8. 
Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulója 
Előadó: Bodnár Sándor – zenepedagógus 
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Május 11. 
Zöld Zala vetélkedő döntője 
 
 
Május 18. 
Élet Képeken: Tóth Xénia képzőművész alkotásainak kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Csengey Balázs 
 
 
Május 21. 
„Forog a föld” 
Bereczky Szilárd előadóművész Tamás Áron estje 
Közreműködött: Holczerné Szabó Ágnes – ének 
 

 
 
Június 2. 
Lángi Péter: Őszidőm leltára 
A kötetet bemutatta: Szemes Péter – irodalomtörténész 
Közreműködik: Gerecs Mária 
 
 
Június 4. 
Határterületek popzene és irodalom között 
Dr. Beck Zoltán egyetemi adjunktus, a 30Y frontembere zenés előadása
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KESZTHELYI FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
A Gyermekkönyvtár 2015. I. félévi programjai 

 
 
Január 03. Róni tanulok – Kampány IX. forduló 

Január 07.  Történelem szakkör: Anglia a kezdetektől VIII. Henrikig; Arthur 

legenda 

Január 10. Könyvmoly Klub: Könyvajánló az új könyvekből 

Február 04. Történelem szakkör: Keresztes hadjárat + Velencei álarckészítés 

Február 13., 27. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 1. 

A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Február 14. Könyvmoly Klub: Könyves kihívás 

Február 26. Róni tanulok – Kampány IX. forduló 

Március 03., 04., Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 1. 

A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Március 04. Történelem szakkör: Templomos lovagok kora 

Március 07. Könyvmoly Klub 

Március 10. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 

 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Március 13. Róni tanulok – Kampány IX. forduló 

Március 17. Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár húsvéti díszítése 

Március 18-tól Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár tavaszi díszbe  

 „öltöztetése” 

Március 27. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Március 30. József Attila Megyei Versmondó Verseny területi fordulója 

 helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

Április 02., 08., 09. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 2. 

 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Április 11. József Attila Megyei Versmondó Verseny 

  helyszín: Fejér György Városi Könyvtár 

Április 14., 21.,  

 24., 28   Várak nyomában – Kampány X. forduló 
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Április 16., 18. Rajzkiállítás a Kísérleti utcai Tagóvoda alkotásaiból 

Április 17. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Április 18. Könyvmoly Klub 

Május 07. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Május 13., 14.,  

 19. 27.   Várak nyomában – Kampány X. forduló 

Május 13. Történelem szakkör: Torinói lepel 

Május 29. Csillaghúr együttes zenés bábos előadása 

 
 

Május 30. Könyvmoly Klub 

Június 4. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd, témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok (jún. 4 - jún. 8.) 

Június 4. Balaton - Kiállítás a könyveinkből 

Június 4. Játékos Balaton - ismeretterjesztő és képességfejlesztő játékok 

Június 5. Tudod-e? – Könyvtári társasjáték és a könyvsorozat bemutatója 

Június 6. Könyvmoly Klub – Könyvkaland, könyves kihívás elindítása  

 

 

 Magyar Szilvia 
 gyermekkönyvtáros 
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FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR LETENYE 
 
Programok az 1. félévben  

 
 
        
Január 
 

16-tól Bánk bán - 200 éves a nemzeti drámánk címmel tárló kiállítás 
 
22. Magyar Kultúra Napja alkalmából „TERMÉSZETESEN” LETENYE címmel nyílt 

fotókiállítás Léránt János letenyei fotós munkáiból. 
Kultúranapi köszöntőt mondott Farkas Tibor, a Zalai Közművelődésért Egyesület 
elnöke 
Az ünnepi műsorban közreműködött Halász Erika versmondó és a Mákvirág 
Citerazenekar 

 
Február 
  

13. „El Camino - Zarándokút a Pireneusokon át” - képes úti beszámoló 
vendégünk volt: Dr. Szinku Mihály 

 
17. „Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot” – farsangi készülődés 
 
Március 
 
5-20. III. Hóvirág Tavaszi Fesztivál  
 
5. „Letenye 15 év múlva”- diák rajzpályázatra érkezett alkotásokból kiállítás 
 A kiállítást megnyitotta és a díjakat átadta Farkas Szilárd, polgármester 
 

„Fában megfogalmazott gondolatok” – Bedi László fafaragó népi iparművész 
kiállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Szépen szól a csengő a nyakában” – Horváth István kézműves csengő kiállítása 
A fesztivál nyitóprogramján köszöntőt mondott Gyergyák Zoltán önkormányzati 
képviselő 

 
6. „A nő örök” – zenés, irodalmi köszöntő a Letenyei versmondó Kör és a Letenyei 

Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak közreműködésével. 
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16. Az Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-től március 16. A 

magyar zászló és címer napja – ebből az alkalomból nyílt kiállítás a Városi 
Könyvtárban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. A víz világnapja – tabló kiállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. „Testünk jelezz!”címmel tumor prevenciós ismeretterjesztő előadás  

Vendégünk Horváth Jennifer orvostanhallgató (POTE-HumSIRC)  
A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete (HuMSIRC) tevékenységének egyik fő 
feladata a prevenciós tevékenység. A programban résztvevő orvostanhallgatók 
tartanak ismeretterjesztő előadást, vagy osztályfőnöki órák keretében a diákoknak 
felvilágosító előadásokat.  

 
27.  József Attila Versmondó Verseny 

A Költészet Napja tiszteletére rendezett József Attila területi versmondó versenyen a 
körzet 4 általános iskolájából (Becsehely, Letenye, Muraszemenye, Tótszerdahely) 35 
felső tagozatos diák két korcsoportban mérhette össze tehetségét a Dányi József, a 
lenti Utassy József Versmondó Kör versmondója által vezetett 3 tagú zsűri előtt. 
 

27.  Aki a tudást, a tudományt választja, az a jövőt választja” (Vizi E. Szilveszter) 
„Kozmikus fenyegetettségünk és védettségünk”címmel Bánfalvi Péter 
ismeretterjesztő előadása. 

 
28. „Kerek erdőn jártam…”- húsvéti ünnepváró kézműves foglalkozás iskolásoknak 
 
31. „Ákom, bákom, berkenye…”- húsvéti ünnepváró kézműves foglalkozás 

óvodásoknak 
 
 

58 
 



HÍREK 

 
 
 
 
Április 
  

1.  „Pisanica od srca” – Húsvéti hímestojás kiálítás megnyitójára 
Kapronca-Krizevci megye és idegenforgalmi közössége a húsvéti „Szívből jövő 
hímestojással” – minden jóakaró ember számára a béke és barátság szimbólumával -  
kívánta szebbé varázsolni minden letenyei lakónak és a városba látogatóknak a húsvéti 
ünnepeket. 

 A kiállítás megnyitón közreműködött a Nagykanizsai Tamburazenekar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Költészet Napja 2015. 

Az én hazám címmel Sinkovits-Vitay András színművész önálló estjén a hazaszeretet 
legszebb gyöngyszemeit, verseit vonultatta fel a szépszámú hallgatóság előtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  Homokvár – Rózsás Sándorné letenyei alkotó legújabb novelláskötetének 

bemutatója 
 Közreműködtek a Letenyei Versmondó Kör tagjai 
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28.  Találkozások – címmel kiállításmegnyitóra került sor a Városi Könyvtárban 

Természetközelben – Pintye Anna debreceni művész festmény- és ékszerkiállítása 
Bella Józsefné homokkomáromi alkotó népművészeti kiállítása 
A kiállításmegnyitón közreműködött a letenyei Mákvirág Citerazenekar, valamint 
verset hallhattunk Pál Éva kolléganőnk tolmácsolásában. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Május 
 

1.  Majális – „Szív adja szívnek szívesen” – anyák napi kézműves foglalkozás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Drog-, dohányzás-, alkohol-, prevenció – rendhagyó osztályfőnöki óra az általános 

iskola 8. osztályosainak 
 vendégünk: Horváth Jennifer , orvostanhallgató, POTE-HuMSIRC 
 
24. „A pünkösdi rózsa kihajlott az útra”- pünkösdi kézműves játszóház  
 
29. Csodál(l)atos mesevilág – játék- és könyvkiállítás a 86. Ünnepi Könyvhét és 14. 

Gyermekkönyvnapok alkalmából 
 
 
 
 

 
 
 
 

60 
 



HÍREK 

 
 
 
 
31.  „Gyermeknapi kalandok a kastélyparkban” 

- Bohócparádé 
- Vásári bábjáték 
- Csengő-bongó tarisznyások Együttes gyermekkoncertje 
- Zsonglőrműsor 
- Népi ügyességi játékok 
- kézműves játszóház 

 

 
  

Baba-mama  klub  
Minden 2. pénteken Vajda Margit vezetésével a legkisebbek veszik birtokba a 
könyvtárat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Molnárné Pfeiffer Edit 
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GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR 
 
Programok az 1. félévben 

Húsvétváró foglalkozás 
 
Idén is húsvéti játszóházba invitáltunk kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ünnepek 
közeledtével környezetünket is ünnepi díszbe öltöztetjük. A kézműves foglalkozás keretében 
különböző húsvéti díszeket és apró ajándékokat készítettek az érdeklődők, többek között: 
gipszfigurákat, báránykát, tojástartót, papírdíszeket. Az elkészült dekorációkat mindenki 
hazavihette, amelyekkel hangulatosabbá, meghittebbé tehették az otthon töltött ünnepnapokat, 
valamint a saját kezűleg készített ajándéktárgyakkal nagy örömet szerezhettek szüleiknek, 
nagyszüleiknek. 
A könyvtárban megtartott rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott.  
 

Édesanyák köszöntése  
 
A hagyományokhoz híven ebben az évben is május eleje az édesanyákról és gyermekeikről 
szólt.  
Május 4-én bensőséges hangulatú anyák napi ünnepséget szerveztünk intézményünkben. Erre 
a délelőttre azokat az anyukákat hívtuk meg, akiknek kisgyermeke van, s még nem jár 
óvodába. A helyi iskola 4. osztályos diákjai ünnepi műsorral örvendeztették meg a 
jelenlévőket, ezt követően Horváth Tímea önkormányzati képviselő köszöntötte az 
édesanyákat.  
Május 6-án a kisgyermekeknek szóló Kerekítővel folytatódott a programsorozat. A 
foglalkozáson Vajda Margit zenepedagógus irányításával tenyeresdik, csiklandozók, 
lovagoltatók következtek egymás után sorban, majd a lendületes hintáztatók, lóbálók, 
zsuppolók, amit nagyon szerettek a kicsik. Az élő hangszeres zene, a furulyaszó elbűvölte az 
apróságokat, de ezen kívül még hallhattak triangulumot és különböző csörgőket is. 
Megismerkedtünk Kerekítő manóval, aki alaposan kitakarított és ismét előkerült a nagy 
ejtőernyő a sok-sok színes labdával, valamint egy mászó alagút is.  
Jó volt látni a kerekre nyílt szemeket és a mosolyokat a picik arcán. 
 

Jakabfiné Bársony Judit 
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A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT 
PROGRAMOK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2015. 
ELSŐ FÉLÉVÉBEN. 
 
Ez év első félévében a rendezvények tekintetében a könyvtári szolgáltató helyeken tartott  
felhasználó képzések, kézműves foglalkozások, anyák napja, idősek napja, gyermeknap és 
falunap tiszteletére megtartott színvonalas irodalmi és zenés műsorok,  költészet napi 
rendezvények, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók jelentették a községek lakosainak a 
szabadidőben eltöltött kulturált szórakozási lehetőséget. 
 

Felhasználóképzés 

 

 

Kezdő-és haladó 20 órás internet használói tanfolyamokat tartottak munkatársaink Alibánfán, 
Baktüttösen, Bocföldén (2 alkalom), Lickóvadamoson, Milejszegen, Nagykapornakon, 
Nagykutason, Pakodban, Pusztaedericsen, Sárhidán, Zalabérben (2 alkalom) és 
Zalaszentgyörgyön. A kollégák a hordozható számítógépek segítségével összesen 12 
községben 14 tanfolyamot tartottak. A DFMVK munkatársai: Dávid Zoltánné, Devecz 
Lászlóné, Horváth Viktória, Kereki Judit, Kékiné Lábodi Ilona, Kovács Lászlóné, Pacsai Edit, 
Sebestyénné Horváth Margit, Sipos Rozália, és Szekeresné Farkas Matild.  
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Kézműves foglalkozások 
 

 
 
A területünkhöz tartozó könyvtári szolgáltató helyeken könyvtárunk munkatársai számos 
kézműves foglalkozást tartottak. A könyvkötészeti foglalkozásokat Cserhalmi Henriette 
vezette Bagodban és Szentpéterúron. A „Tündérművek” (Tóth Renáta, Szili Erika) elnevezésű 
kreatív kézműves csoport tartott foglalkozásokat Batykon, Kemendolláron, Pakodon, és 
Zalaigricén. Kosárfonással foglalkozó kolléganőnk, Zsirainé Kulcsár Mária  Zalaszentivánon 
tanította az érdeklődőket. Sok esemény fűződik a húsvéti, főleg a tojásfestéshez kapcsolódó  
foglalkozásokhoz: Máramarosi Mária Káváson kápráztatta el tojásfestő művészetével a 
résztvevőket, Lickóvadamoson, Ormándlakon, Zalacsében és Zalaháshágyon pedig Jóna  
Mária tartott foglalkozásokat. Bödén Páll Attiláné zalaszentgyörgyi könyvtárosunk oktatta az 
érdeklődő jelentkezőket. 
 
Anyák napja 
Az édesanyákat köszöntő műsort hallhattak az érdeklődők Baktüttösön, Kisbucsán és 
Kustánszegen. A fellépők jeles zalaegerszegi művészek voltak: az Énekmondó Együttes, 
Kelemen Gyula énekmondó önálló műsorával szerepelt, valamint a Kis-Hétrét Együttes 
Molnár Árpád előadóművész részvételével adott nagysikerű irodalmi, zenés műsort. 
 
Gyereknap 
Ezeken a rendezvényeken főleg irodalmi-zenés, és a gyerekközönséget szórakoztató 
előadóművészek, bábszínházi produkciók szerepeltek. A Truffaldino Bábszínház szereplését 
láthatták Nagylengyelben, Nemesapátiban és Söjtörön, Ribizli bohóc szórakoztatta a 
gyerekeket Kemendolláron és Zalaistvándon. Tüsi bohóc szerepelt Bocföldén, Sárhidán és 
Szentpéterúron. Borka bohóc érkezett Kávásra és Petrikeresztúrra. A Kis-Hétrét adott 
koncertet Bagodban és Dötkön, Becsvölgyén a Féltucat Paródia Együttes lépett fel. 
Gellénházán Ecsedi Erzsébet színművész műsorát láthatták. A néptáncegyüttesek is kivették a 
részüket a gyerekek szórakoztatásából: Kispáliban a KISZÖV Senior, míg Káváson a Zalai 
Táncegyüttes lépett fel. 
 
Idősek napja 
 
A községekben összetartó, számos programot önmaguktól megvalósító, tevékeny nyugdíjas 
klubok működnek. Éppen ezért fontos a számukra és a községekben élő idősek számára 
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megrendezett Szépkorúak, vagy Idősek napjának a támogatása, amely rendezvények főleg a 
könyvtári szolgáltató helyeken szerveződnek. Ily módon kerülhetett sor Bocföldén és 
Zalatárnokon a Zalaszentmihályi Nóta Kör fellépésére, Lakhegyen a Harmonika Együttes 
szereplésére, Misefán a „Valami kis szerelem” c. műsor megtartására Ecsedi Erzsébet és 
Ecsedi Csenge, a Hevesi Sándor Színház művészeinek az előadásában, Nemeshetésen Varjasi 
Gábor zenész műsorának a megtartására, Zalacsében Hertelendy Attila zenés-irodalmi 
előadásának a meghallgatására. Zalabérben pedig a Zalabér Egyesület szervezésében 
valósulhatott meg a szórakoztató program. 
 
Falunapok 
 
Bagodban az Ezer Rózsa Kertje műsorában gyönyörködhettek a nézők, Csödén Hertelendy 
Attila műsorát hallgathatták meg. Padáron a község életében  már hagyománnyá vált 
Nepomuki Szent János  ünnepén rendezett falunapon színes műsorkavalkádot láthattunk az 
Orfeum Színpad Kft. szervezésében. 
 
Közösségépítő programok 
 
Számos olyan program zajlott a településeken, amelyek a közösségépítést szolgálták 
óvodásoknak, iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt. Így szerepelhetett a Ziránó Bábszínház 
Alsónemesapátiban, Batykon és Gyűrűsön. Bakon az Álomzug Társulás műsorát láthatták, 
Söjtörön a Truffaldino Bábszínház, Zalaszentmihályon pedig Ribizli bohóc műsorán 
szórakozhattak, Petrikeresztúron pedig a családi nap alkalmával Borka bohóc lépett fel. 
Kisbucsán a Lorenzo Együttes szerepelt a szabadidő köszöntő családi délutánon.  Peti István 
agrármérnök „Kertépítés, kerttervezés” c. előadását hallgathatták meg Becsvölgyén és 
Pölöskén, Szentpéterúron Tóth Renáta tartott biblioterápiás előadást, míg Söjtörön Bánfalvi 
Péter csillagász előadását és bemutatóját tekinthették meg. 

Pál Éva 
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A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLTAL A KSZR SZOLGÁLTATÁS 
KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK 2015. I. FÉLÉVBEN 
 
Kiállítás 
Ebben az évben már két település lakosságát is megörvendeztette kézműves termékeinek 
kiállításával Nagy M. Katalin Lentiben élő meseíró. Az írás mellett öt éve kezdett 
kézműveskedni, de mára ez utóbbi vált fő tevékenységévé. Legtöbbször textillel dolgozik, 
babákat, levendulazsákokat, esküvői gyűrűpárnákat készít, de a gyertyaöntés, kulcstartók, 
dobozok, órák díszítése decoupage technikával is közel áll hozzá. A hagyományőrzés 
jegyében keresztszemes hímzéssel házi áldásokat is készít. Az összes kézműves technikát 
autodidakta módon sajátította el, termékeit maga tervezi. A „Szeretettel, ahogy én 
készítettem” című tárlatot januárban Kerkateskándon, májusban pedig Bagladban láthatták az 
érdeklődők. 
 
Internet Fiesta 2015 

 

Ebben az évben is sok vidéki könyvtár csatlakozott az Internet Fiesta nevű országos 
programsorozathoz. 
Több kistelepülési iskola (a Pákai Öveges József Általános Iskola, a lovászi Buda Ernő 
Általános Iskola, valamint a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola) hatodik, hetedik és 
nyolcadik osztályos tanulóinak az internet veszélyeiről tartottunk interaktív előadást.  
Sajnos a fiatalok az élettapasztalatuk hiánya és a naivitásuk miatt könnyen bajba kerülhetnek 
a netes megjelenésük során. Videókkal illusztrált ismeretterjesztő foglalkozásunk során 
tanácsokkal láttuk el a gyerekeket és a tanáraikat, hogy az internet világában előforduló 
problémákat hogyan tudják helyesen kezelni a jövőben. Az előadás során szó volt a digitális 
függőségről, az internetes bűnözésről, az internetes zaklatásról, illetve bemutattuk 
példaképpen a Facebook nevű közösségi oldal adatvédelmi beállításainak a helyes 
használatát. A tanulók szívesen kérdeztek is az őket érdeklő dolgokkal kapcsolatban, több 
érdekes problémát is felvetettek. Az előadások során a gyerekek mindig aktívak voltak és 
reméljük, hogy a jövőben talán egy picit óvatosabbak lesznek az interneten szörföléskor. 
Játékos foglalkozást tartottunk a novai könyvtárban helyi alsó tagozatos gyermekeknek. A 
feladványok egy ismert televíziós vetélkedő mintájára készültek. Célunk az volt, hogy a 
fiatalok az informatikai tudásukat felmérhessék és a játék segítségével a meglévő ismereteiket 
bővíthessék. Nagyon vidám hangulatban telt az egész vetélkedő, gyerekek és felnőttek 
egyaránt jól érezték magukat az együtt töltött idő alatt. 
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Zenés irodalmi műsor 

 

Március végén a Csillaghúr Együttes látogatott el Pórszombat és Szilvágy település 
könyvtáraiba. Sás Károly, az együttes zeneszerzője és dalszövegírója kedves, ötletes, 
igényes muzsikával lépett színpadra. Fontos értékeket képviselve és továbbadva színvonalas 
és felejthetetlen élményt nyújtottak a két település gyerek és felnőtt közönségének egyaránt. 
 
A Magyar Költészet Napja 

 

Tornyiszentmiklóson április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából tartott rendezvény 
vendége volt a zalaegerszegi Magyarucca Összművészeti Egyesület. Műsorukban „Innen és 
túl” címmel magyar költők verseit szólaltatták meg. A kulturális műsort követően teadélutánt 
tartottak a könyvtárban, melynek keretében bárki felolvashatta, előadhatta legkedvesebb 
versét. 
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Kötetbemutató 

 

Lenti várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából jelent meg a „Csönddel cserepezve 
– Lenti szépirodalmi antológia” című kötet. Több település könyvtárában is sor került a könyv 
bemutatójára. Zalabaksán a nagy számban megjelent közönség találkozhatott az antológia 
alkotói közül Geresits Gizellával, Kondákor Gyöngyivel, Soós Józseffel és Lukács Izával. A 
verseket  Krisztánovics György, Pap Ferenc és Jánosi Zsuzsa tolmácsolta. Soós József 
költőtől a könyv születésének körülményeiről hallhattak a vendégek. Az antológiát Szemes 
Péter irodalomtörténész, a kötet szerkesztője mutatta be. A találkozó végén  az alkotók 
legújabb írásaikból adtak ízelítőt. 
 
Gyereknap 

 

Gyereknap alkalmából a lenti Napvirág Bábcsoport Kányavárba és Kálócfára látogatott, ahol 
bábelőadással szórakoztatták a közönséget. Az előadás után kézműves foglalkozással várták 
az egyesület tagjai a falu apraját-nagyját. 

Lapath Gabriella 
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