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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 
 
Minőségfejlesztés a könyvtárakban – Szakmai Nap  

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. 
 
Elismerések átadása a községi könyvtárosoknak a Könyvtárosok Karácsonya 
rendezvényen 

Évente hagyományos rendezvény a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a 
Könyvtárosok Karácsonya, amelyet december 16-án tartottunk meg a József Attila Városi 
Tagkönyvtárban. A megjelenteket Kiss Gábor köszöntötte, majd rövid összefoglalást adott a 
2015. évi feladatokról. Ezt követően Sebestyénné Horváth Margit csoportvezető értékelte a 
kistelepülések könyvtárosainak munkáját. 

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a kistelepülési könyvtári ellátás minőségi 
fejlesztése érdekében 2015-ben az alábbi célokat tűzte ki: 

• a beiratkozott olvasók számának növekedése 
• a személyes könyvtárhasználók és távhasználók számának növekedése 
• a kölcsönzött dokumentumok számának és a helyben használatának a növekedése 
• a könyvtárközi kölcsönzések számának növelése 
• a nyitva tartás pontos betartása, illetve a nyitva tartási órák számának növelése 
• a rendezvények számának növelése megfelelő szakmai végzettség megszerzése (helyi 

könyvtáros) 
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• információk elhelyezése a helyi könyvtári szolgáltatóhelyről a település honlapján 
• a kistelepülési könyvtári szolgáltatások népszerűsítése a lakosság körében 

E célok megvalósításában az intézmény fontos partnerei a kistelepüléseken dolgozó 
munkatársak. Az elért eredményekről készített beszámolók alapján számos könyvtárban 
sikerült megvalósítani ezeket a kitűzött feladatokat. 
2015-ben szinte mindegyik szolgáltatóhely nyitva tartása növekedett 1-2 órával, hiszen 
jogszabályi előírás szerint hétvégén is ki kellett nyitni a könyvtárakat.  
A szolgáltatóhelyek dokumentumállománya rendszeresen frissült, 2015-ben átlagosan 150 
könyvet juttattunk ki a falvakba. Minden településen elérhetők 5-10 féle folyóirat. A kínálat 
bővülése magával hozta a könyvtárhasználat intenzitásának emelkedését.  
A kulturális közösségfejlesztő könyvtári programok szervezése minden zalai kistelepülésen 
megvalósul. Köszönet illeti azokat a könyvtárosokat, akik a jogszabály által előírt 4 
programon felül további rendezvényeket is szerveztek a könyvtárunkban. Az összes program 
közül kiemelném az októberi Őszi Könyvtári Napok rendezvényeit. Zala megyében 110 
településen 365 programot szerveztek a könyvtárak 1 hét alatt. Ebből 199 településen a 
KSZR-hez csatlakozott könyvtári információs és közösség helyen tartottak meg 269 
programot, az összes zalai program 74 %-át. A KSZR szolgáltatásban részesülő kistelepülések 
41 %-a csatlakozott ehhez az országos projekthez.  
A könyvtári szolgáltatások illetve a rendezvények népszerűsítése elsősorban plakáton és 
szórólapokon történik, de sokszor a település, vagy a könyvtár Facebook oldalán hívják fel a 
lakosság figyelmét a helyi programokra. Egyre többször olvasható a helyi és a megyei 
lapokban is híradás a kistelepüléseken tartott rendezvényekről.  
2015-ben 33 fő szerzett alapfokú könyvtáros végzettséget, 11 fő a megyei könyvtárban, 11 fő 
Nagykanizsán, 7 fő Keszthelyen, 4 fő Lentiben a városi könyvtárban végezte e a tanfolyamot. 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár név szerint elismerte az alábbi kistelepülések 
munkatársainak tevékenységét: 

Név Település 
Marótiné Diószegi Erzsébet Nagykutas 
Horváthné Fábián Ildikó Zalaszentlőrinc 
Szabóné Baján Erzsébet Kemendollár 
Takácsné Giczi Hajnalka Batyk 
Blaskovics Lászlóné Alibánfa 
Baksa Anna Baktüttős 
Ódorné Marton Edit Pakod 
Kocsisné Egyed Zsuzsanna Nagylengyel 
Pál Attiláné Zalaszentgyörgy 
Kovács Lászlóné Sárhida 
Jakabné Végh Mónika Zsuzsanna Lickóvadamos 
Zobbné Szummer Mónika Szentpéterúr 
Csordás Rózsa Gutorfölde  
Tóth Bernadett Szécsisziget  
Polák Anett Pötréte  
Juhász Tiborné Kisvásárhely  
 Kantó Lászlóné Alsórajk 
Salamon Lászlóné Nagyrécse 
Tóth Péterné Fityeház1 
Viola Lajosné Szalapán már 50 éve végzi könyvtárosi feladatait. Ebből az alkalomból 
köszöntötték őt a kollégák, és Kiss Gábor igazgató Deák-emlékplakettet adott át részére. 
 
                Sebestyénné Horváth Margit 

 

1 Alsórajk, Nagyrécse és Fityeház könyvtárosa december 15-én Nagykanizsán részesült elismerésben. Cikk e 
lapszámunk  18-19 oldalán. 
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A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK A DEÁK 
FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA 
TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2015. MÁSODIK FÉLÉVÉBEN 
 
Az elmúlt év második felében a könyvtári szolgáltató helyeken tartott rendezvények közül 
kiemelkedtek az író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, kiállítások és ismeretterjesztő 
előadások. Kiemelt hangsúlyt kaptak a felhasználóképzések, a kézműves foglalkozások, a 
falunapokon tartott irodalmi-zenés műsorok, az őszi rendezvényeken belül a szüreti 
felvonulások, az idősek napi rendezvények, a Mikulás- és karácsonyi műsorok. 
 
Író-olvasó találkozók, előadások, kiállítások 
 
Egerváron Vig Balázs, Nagykapornakon Finy Petra, Pókaszepetken Dóka Péter, Söjtörön 
Dániel András, Teskándon és Csatárban Vadadi Adrienn, Tófejen Turbuly Lilla talákozhatott 
olvasóival.  
 

 
 
Egerváron és Nemesrádón Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha kincsei c. kötetét mutatta be, 
amelyet ételkóstolók követtek. Söjtörön Lelkes András előadását hallgathatták meg, 
„Természeti értékek Zala megyében” címmel. Matusné Gáll Éva a mai magyar 
gyermekkönyv illusztrátorokról tartott bemutatót Nemesapátiban és Pókaszepetken. „Zalai 
honvédek Erdélyben” címmel Kiss Gábor igazgató előadását halhatták Kemendolláron, 
Pölöskén, Szentkozmadombján és Vasboldogasszonyban. Nemeshetésen „Elsősegély a 
kistelepüléseken” c. bemutatót láthattak az érdeklődők. Kemendolláron helytörténeti kiállítást, 
Szentpéterúron pedig „Zala megye régi térképei” címmel rendeztek kiállítást. 
 
Felhasználóképzés 
 
Főleg haladó internet használói tanfolyamot tartottak kollégáink: Alibánfán Kocsisné Sipos 
Rozália, Batykon Sebestyénné Horváth Margit, Salomváron Kereki Judit, Zalaszentlőrincen 
pedig Horváth Viktória. 
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Kézműves foglalkozások 
 
A könyvtári szolgáltató helyeken számos kézműves foglalkozást tartottak munkatársaink és a 
meghívott előadók. Alibánfán Nagyari Katalin csuhébaba készítést tanított. Boncodföldén a 
„Tündérművek” (Tóth Renáta, Szili Erika) szerepelt, Horváthné Jóna Mária játszóházat és 
foglalkozást tartott a gyerekeknek; harmadik alkalommal Szili Erika látogatott el, a legutolsó 
foglalkozást pedig Jagasicsné Bogatin Mária vezette. Egerváron és Vöcköndön Béresné 
Dormán Ibolyától mézeskalács készítést sajátíthattak el. Káváson Máramarosi Mária két 
alkalommal is járt, szalmafonást tanulhattak tőle, valamint adventi koszorúkat és egyéb 
díszeket is készíthettek az útmutatásával. Kispáliban Botos Andrea tartott adventi 
foglalkozást. Zalabérben kötészeti foglalkozás zajlott Cserhalmi Henriette vezetésével.  
Zalaháshágyon Horváthné Jóna Mária tartott játszóházat, Zalaszentgyörgyön pedig a helyi 
könyvtáros, Pál Attiláné foglalkozott a gyerekekkel. Zsirainé Kulcsár Mária háromszor is járt 
Zalaszentlőrincen, kosárfonást, koszorú- és mézeskalács készítést oktatott. Ez utóbbi 
foglalkozását Alibánfán is gyakorolhatták a résztvevők. 
 
Falunapok, szüreti mulatságok 
 
Nagy sikere volt az irodalmi-zenés, valamint a néptáncos-népzenés műsoroknak is. A 
KISZÖV Senior Táncegyüttes lépett fel Lickóvadamoson, Nemeshetésen, Nemessándorházán 
és Orbányosfán. A Boróka Együttes műsorát láthatták Keménfán, Petrikeresztúron és 
Szentpéterúron. A Kutyakölykök fergeteges műsorában gyönyörködhettek Pakodon. Az 
Albatrosz Táncegyüttes lépett fel Ozmánbükön és Nagylengyelben, a Helikon Tánccsoport 
pedig Nemesszentandráson. Bakon és Milejszegen hallhatták Domokos László és zenekarát, 
akik egyben táncházat is tartottak. Gellénházán és Németfaluban Csejtei Mariann által 
vezetett népdalkörök és pávakörök léptek fel. Csatárban Babos Attila és zenekara játszott.  A 
Zalaszentmihályi Nótakört hallhatták Lickóvadamoson, a LANO Bt. Harmonika Együttest  
Almásházán az almáskert ünnepen, Gellénházán pedig a Zalaapáti Harmonika Zenekart. A 
Kakaó Zenekar szerepelt Hagyárosböröndön és Pacsán. Az Aranykapu együttest hallhatták 
Kustánszegen, Nagypáliban és Zalaszentivánon.  
 

 
 

Kriszti és a Magyarucca zenés produkcióját hallhatták Nagykutason. A Kis-Hétrét Együttes 
lépett fel Nagypáliban. A Z-Stúdió zenés gyerekműsora hangzott el Nemesszentandráson. 

50 
 



HÍREK 

Babosdöbrétén Rosta Géza műsorát hallhatták. Figura Ede szerepelt Bagodban és Teskándon. 
Borsos Miklós zenés, táncos előadást tartott Kisbucsán. Merics Nikolett énekszámait 
hallhatták Lickóvadamoson és Sárhidán. Sziráki Péter és zenekara játszott Petőhenyén. 
Zalavégen a Big Mouse Band szórakoztatta a nagyérdeműt. 
A szórakoztató, irodalmi zenés műsorokban nagyon népszerűek voltak a Hevesi Sándor 
Színház művészei. Főleg a falunapokon és egyéb őszi mulatságokon. Ecsedi Erzsébet és 
Ecsedi Csenge lépett fel Orbányosfán, Hertelendy Attila szerepelt nagy sikerrel Bocföldén, 
Bödén, Bucsuszentlászlón, Keménfán, Pálfiszegen, Zalaháshágyon, valamint a Márton napi 
ünnepségen Zalatárnokon. Bálint Csaba és Jurina Beáta műsorát láthatták Csonkahegyháton, 
Nemessándorházán és Salomváron. Bezeréden Both Gábor lépett fel irodalmi, zenés 
műsorával. Benkő Zsuzsanna és Szilinyi Arnold Petőhenyén szerepelt. Kassovitz László a 
gyerekeket szórakoztatta Szentpéterúron és Zalaszentmihályon. 
A rendezvényekben a bábszínházak is kivették a részüket, így a Ziránó Bábszínház és Kovács 
Géza is részt vett a bábelőadásával Hottón. Almásházán az Almáskert ünnepen is a Ziránó 
lépett fel. Mutyi bohóc Zalaszentgyörgyön nevettette meg a közönséget. 
A helyi rendezvények támogatásában az egyesületek is részt vállaltak, Pl: Gősfa Kulturális 
Egyesület és Nemesrádón a Kurázsi Kulturális Egyesület. 
 
Idősek napja 
 
A könyvtári szolgáltató helyeken számos nyugdíjas klub működik, így fontos feladatunknak 
tartjuk a szépkorúak rendezvényeinek a támogatását.  Alsónemesapátiban Merics Nikolett 
énekelt, Gősfán a Csatári Pávakör Egyesület szervezésében hallhatták a citerazenekart és a 
népdalkört, Pölöskén a Zalaszentmihályi Nótakör lépett fel. Pusztaedericsen szerepelt a Kis-
Hétrét Együttes és Jurina Beáta Hertelendy Attilával. Salomváron Csordás Istvánt hallhatták, 
Sárhidán a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkört, Teskándon a Teskándért Egyesület 
segítségével gazdagodott a program, Tófejen az Énekmondó Együttest láthatták, 
Vasboldogasszonyban Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge műsora hangzott el, Zalaboldogfán a 
Harmonika Együttes muzsikált. 
 
Mikulás műsorok 
 
Alsónemesapátiban és Csonkahegyháton Tüsi bohóc adta át az ajándékokat, Dötkön az 
Énekmondó Együttes lépett fel, Kispáliban a Brumi Bandi Band szerepelt, Milejszegen és 
Ozmánbükön pedig a Kis-Hétrét Együttes. Ormándlakon Mutyi bohóc szórakoztatta a 
gyerekeket, Pálfiszegen Jurina Beáta és Kovács Kata zenés, verses műsora hangzott el, 
Pölöskén és Zalaistvándon az Aranykapu Együttes zenélt, Sárhidán pedig Rosta Géza. 
Zalaboldogfán a Családi Intézet munkatársai szerepeltek. 
 
Adventi és karácsonyváró rendezvények 
 
Alibánfán Kelemen Gyula műsorát láthatták, Baktüttösön Sziráki Péter és zenekara muzsikált, 
Becsvölgyén pedig a Kis-Hétrét Együttes. Csonkahegyháton a Faluvédő Egyesület 
gondoskodott programokról, Kemendolláron az Aranykapu Együttes koncertezett. Kisbucsán 
a Dióskáli Hagyományőrző Együttes adott színes műsort, míg Kiskutason Bedő Antal. 
Petrikeresztúron ismét megtartották a „Lámpások éjszakáját” a helyi színjátszók fergeteges 
fellépésével. 

Pál Éva 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK A KSZR SZOLGÁLTATÁS TÜKRÉBEN 
 
2015-ben már tizedik esztendeje került megrendezésre az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében az Országos Könyvtári Napok esemény sorozata, amely a Nagy 
Könyvtári Show címet kapta és a szlogenje: "A könyvtárba mentem, gyere utánam!" volt.  Az 
eseményeket október 5-11-e között rendeztük meg. 
Valamennyi korosztályra gondoltunk. Igyekeztünk újdonságokkal szolgálni azoknak is, akik 
régóta igénybe veszik szolgáltatásainkat, miközben próbálunk kapcsolatba kerülni azokkal az 
igényszegény környezetben élőkkel, akiknél az igényfelkeltés jelenti a legnagyobb kihívást. 
A főbb témakörök a következők voltak: 
 

• Megemlékezések, emlékek napja 
• Partnerségben a biztonságos életért 
• Összefogás az egészségünkért 
• Olvassunk együtt! 
• Könyvtári show 

 
Az idei év újdonsága volt, hogy országosan több mint száz kistelepülésen elindult a 
KönyvtárMozi szolgáltatás, kisközösségek létrehozásával beszélgetésre, előadások 
meghallgatására hívta, érdekes filmek megtekintése mellett az érdeklődőket. Október 11-én, a 
Könyves Vasárnapon a könyvtárak rendkívüli nyitva tartással és változatos programokkal 
várták az érdeklődőket. A sokféle könyvbemutató, előadás, kiállítás, játék és vetélkedő között 
gyerekek és felnőttek egyaránt találhattak kedvükre valót. 
 

 
Nagylengyel, meseolvasás      Kemendollár, bábozás 

Zala megyében 110 településen 117 intézményben, 365 program volt, ebből 18 program a 
babák, 136 program kölykök, 55 program a tinik, 150 program a felnőttek, 6 program a 
nyugíjasok számára szerveződött. Programtípusok szerint 82 kiállítás, 72 internetes játék, 
vetélkedő, 97 előadás, 14 internetes szolgáltatás bemutató, 100 egyéb program volt. 
A megyei rendezvények közül 269 programot 99 KSZR-hez csatlakozott településen tartottak 
meg (az összes zalai program 74 %-át). A KSZR szolgáltatásban részesülő kistelepülések  
41 %-a csatlakozott ehhez az országos projekthez. 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ellátásába tartozó 83 községből 45 település vett 
részt 170 rendezvénnyel. A Könyves Vasárnapon is volt program 5 településen (Alibánfa, 
Nemeshetés, Kemendollár, Nemesapáti, Zalaszentgyörgy). 
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                                .  
                    Nemesapáti, könyvjelző készítés                          Kemendollár, mesés vetélkedő  

                              
                   Bocfölde, iniciálé készítés                                      Nagykutas, baba-mama klub  

 
2015. október 5-11. között kiemelkedő szervezőmunkát végző ellátó helyek: Nemeshetés, 
Kemendollár, amely a legtöbb rendezvényt (16) szolgáltatta (4 rendezvény egy nap), 
Nemesapáti, Nagykutas, Vöckönd, Pusztaszentlászló, Nemesrádó, Lickóvadamos, 
Zalaszentgyörgy, Szentpéterúr, Bocfölde, Zalabér, Alsónemesapáti, Kisbucsa, Nagylengyel. 
Tapasztalatunk szerint sikerült az érdeklődő olvasókat és talán a jövő olvasóit is becsalogatni 
a könyvtárakba az egy hetes időszakban. Reméljük, hogy a jövőben több olvasóval 
találkozhatunk a szolgáltató könyvtárakban, és a mozgalom eléri a kitűzött célt, ami nem más, 
mint több olvasni vágyó ember becsábítása a könyvtárakba. 
 
        Nagyné Tóth Farkas Julianna 

 
 

 
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI  
 
2. félévi programok 

 
Szeptember 9-én nyílt meg a Kertvárosi Általános Iskola, Eötvös Székhelyiskola 4.a 
osztályos tanulóinak kiállítása "Jól csak a szívével lát az ember" címmel. 
 
Szeptember 14-én, az Öröm körben vendégünk volt Vadadi Adrienn író. Könyveiből mesélt 
verselt, mondókázott, és együtt játszott az óvodába járó, ill. óvodába készülő gyerekekkel, 
szüleikkel. 
 
Szeptember 19-én került megrendezésre a Családfesztivál az Ady Endre Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában, melyen tagkönyvtárunk is részt vett.  
Kollégáink „Oroszlán a könyvtárban” címmel tartottak játékos foglalkozást, barkácsoltak 
oroszlánt a részt vevő gyerekekkel. 
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Szeptember 30-án, a Népmese Napján délelőtt 9 és 14 óra között „Kedvenc magyar 
népmesém” címmel felolvasónapot tartottunk magyar népmesékből. A rendezvényen nagyon 
sok általános iskolás olvasott fel, az óvodások pedig az óvó néni mesélését hallgathatták. 
 
Október 5-11. között az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében többféle 
programot kínáltunk minden korosztály részére: 
Október 5-én az Öröm kör várta játszóházzal, meséléssel a kisgyerekes családokat, október 7-
én „Öltözködési kultúra a XIX-XX. század fordulóján” címmel Megyeri Anna történész-
muzeológus vetített képes előadását hallgathatták meg az érdeklődő felnőttek, október 8-án 
„Rajzos dalolás” címmel Katona Bori és Gáspár Tamás kisiskolásoknak szóló előadására 
került sor könyvtárunkban és a ságodi óvodában. 
Október 11-én, délelőtt a Könyves vasárnapon bábelőadással vártunk kicsiket és nagyokat. 
„Hófehér és rózsapiros” címmel a Batyu színház – Gergelyi Júlia – előadását élvezhették a 
jelenlévők. E nap délutánján a zalabesenyői Közösségi Házban szervezett mesemondó 
verseny eredményhirdetésén is fellépett a művésznő. 
 
Október 7-én a Megmutatom magam! kiállítás sorozatban Kunvári Lizett és Kovács Virág, 
az Ady Endre Általános Iskola 5.c osztályos tanulóinak kiállítása nyílt meg "Varázslatos 
természet" címmel, november 4-én pedig a Zalaegerszegi Gyermekotthon lakóinak kiállítása: 
"Kincseink a SZERETET HÁZÁBÓL" címmel. 
 
A november 9-i Öröm kör kicsit rendhagyó volt, hisz az apáké volt a főszerep. 
Szél Dávid pszichológus íróval beszélgethettek a megjelent szülők „Apapara” című könyve 
kapcsán, a játszóházban Lengyák István pedagógus és Horváth Csaba fazekas várta az 
érdeklődőket.  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 18-án a középiskolások dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadását 
hallgathatták meg könyvtárunkban. Két rendhagyó irodalom órát tartott a tanár úr, 
„Gondoltam fenét!” – Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban, ill. „Arany János, a 
nyelvrontó” címmel. 
 
November 18-án Vig Balázs író Puszirablók című könyvét mutatta be általános iskolásoknak. 
A nagyon hangulatos közös játék, beszélgetés végén dedikálásra és könyvvásárlásra is volt 
lehetőség. 
Ugyanezen a napon nyitottuk meg Kisgyörgy Erzsébet hagyatékából válogatott 
emlékkiállításunkat „Zalaegerszeg régi képeslapokon” címmel. A kiállítás megrendezését a 
Göcseji Múzeum is támogatta, a megnyitón a Liszt Ferenc Általános iskola tanulói 
közreműködtek. A kiállítás december 31-ig volt látható a könyvtár nyitvatartási idejében. 
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November 23 - december 4. között kiárusítást tartottunk könyvtárunk leselejtezett 
könyveiből, hanglemezeiből, videokazettáiból. 
 
„Volt egyszer egy…” címmel mesemondó versenyt hirdettünk a város és városkörnyék 1-4. 
osztályos tanulói részére. Ebben az évben, november 21-én, immár 39. alkalommal rendeztük 
meg a hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő mesemondó versenyünket. 
 
December 2-án „Alma és fája” címmel nyílt meg a „Megmutatom magam!” soron következő 
kiállítása, melyen  Babati Lilien 3.a, Vecseri Bálint 3.a, Árvai Nimród 3.b, Monostori Panna 
3.b, Árvai Luca 5.c - az Eötvös József Általános Iskola tanulóinak és szüleinek alkotásai 
voltak láthatóak. 
 
Az év utolsó Öröm körét december 7-én tartottuk. A hagyományoknak megfelelően közös 
meséléssel, játszóházzal vártuk a családokat. 
 
December 10-én egy évszaknak megfelelő, nagyon aktuális ismereterjesztő előadáson 
vehettek részt az érdeklődők. Kósi Klaudia előadásában „Téli „nyavalyáink” címmel a Recall 
Healing, a megfázás és nátha leküzdésének alternatív gyógymódjáról tudhattak meg többet a 
jelenlévők. 
 

    
 

December 16-án került sor a „Könyvtárosok karácsonyára”, és a „Fel a netre öregem, 4.!” 
című online vetélkedőnk eredményhirdetésére. Ebben az évben a 26 résztvevő a gasztronómia 
világában búvárkodhatott, sok érdekességet ismerhettek meg, és szponzorainknak 
köszönhetően (egyéni vállalkozók, kávézók, éttermek, cukrászdák) az eredményhirdetésről 
senki sem távozott üres kézzel, a legjobbakat pedig külön is jutalmaztuk. 
 
December 17-én a Nyugdíjas Ház könyvtárában a Liszt Ferenc Általános Iskola diákjainak 
kórusa - Kövécs Edit vezényletével- szerzett örömteli, meghitt perceket az időskorúaknak a 
már hagyományos karácsonyi műsorukkal. 
 
 

          Kereki Judit 
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