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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK 

ZALA MEGYE KÖNYVTÁRÜGYÉÉRT DÍJAT KAPOTT MAJOR 
ÁRPÁD NYUGALMAZOTT KÖNYVTÁRIGAZGATÓ 

 

 
 
Major Árpád 1944. november 16-án született Nagysitkén. 1967-ben népművelő-könyvtáros 
diplomát szerzett a szombathelyi Tanítóképző Intézetben, majd 1979-ben az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán könyvtáros oklevelet kapott. 
Szakmai pályafutását a vasvári Járási Könyvtárban kezdte 1967-ben, ahol két évig dolgozott, 
mint módszertani könyvtáros. 1969-től 1983-ig a Zala Megyei Könyvtár hálózati-
módszertanos könyvtárosa, majd 1983-1987 között a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Zalaegerszegi Intézete könyvtárának vezetője volt. 1987-től nyugdíjba vonulásáig, 2008-ig a 
József Attila Városi Könyvtár igazgatójaként tevékenykedett. 
Egy közművelődési könyvtár igazgatójaként egyaránt fontosnak tartotta a 
dokumentumállomány korszerű szinten tartását, a szolgáltatások körének bővítését, és a 
változatos, sokrétű felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szóló rendezvények szervezését, mert 
hitte, hogy a „legnagyobb propagandát a rendezvények jelentik a könyvtár számára”. 
Pályafutását olyan országos visszhangot kiváltó rendezvények is kísérték, mint a 2001-ben 
megrendezett „Olvasómaraton 68 órán át”, vagy a „Fogadjon örökbe egy könyvet” akciónk. 
Vezetése alatt a városi könyvtár kiemelten támogatta a helyi írók, költők alkotómunkáját, 
rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosított számukra, otthont nyújtott a Zalaegerszegi 
Írókörnek, segítette kiadványaik- pl. Egerszegi Füzetek- megjelentetését.  
A könyvtár dolgozóit is arra ösztönözte, hogy módszertani kiadványokat állítsanak össze, 
melyek segítik a tájékoztató munkát, az olvasók színvonalasabb kiszolgálását. 
 Így született meg többek között a középiskolásoknak szóló ajánló bibliográfia, az „Ismerd 
meg a könyvtárat” c. kiadvány, vagy a többkötetes „Mint kincset őrzöm” gyerekkönyvtári 
módszertani füzet, melyek országszerte keresettek lettek. 
Ő maga is rendszeresen publikált a helyi (Zalai Könyvtári Levelező) és az országos szakmai 
folyóiratokba (3K, Könyvtári Levelezőlap) egyaránt. 
Fontosnak tartotta a könyvtár kapcsolatait a helyi kulturális élet képviselőivel, a megyei, az 
országos szakmai szervezetekkel, könyvtárakkal. 
Aktív szerepet vállalt a Magyar Könyvtáros Egyesület életében is: 1992-1998 között a Zala 
Megyei Szervezet vezetőségi, 1998-2000 között pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Tanácsának tagja. Tagja volt a Zala Megyei Szervezet ellenőrzési bizottságának és a 
Könyvtári és Informatikai Szövetségnek is. Rendszeresen részt vett az MKE által szervezett 
programokon, vándorgyűléseken. 
Hihetetlen energiával, és lelkesedéssel építette ki a könyvtár kapcsolatrendszerét a határon túli 
magyar könyvtárakkal, könyvtárosokkal. Szlovéniában a lendvai könyvtárral ápolt szoros 
szakmai, baráti kapcsolatot. Többször jártunk Erdélyben, Szilágysomlyón, Kolozsváron és 
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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK 

Désen, segítettük az ottani könyvtárak működését, és a kölcsönösség jegyében látogatásainkat 
ők is több ízben viszonozták.  
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően lengyelországi testvérvárosunk, Krosnó 
könyvtárosaival, ill. könyvtárával is megismerkedhettünk.  
Szívügyének tekintette az Ellátórendszer színvonalas működtetését, melyhez az 1986-os 
alapítás óta az évek során egyre több könyvtár csatlakozott. Az ellátórendszer működtetése 
magában foglalta a hálózatgondozói feladatokat és az önállóan szerzeményező könyvtárak 
gondozását is. 
A könyvtár szűkös költségvetése nem tette lehetővé maradéktalanul ötleteink, elképzeléseink 
megvalósítását, ezért hozta létre Major Árpád harmadmagával 1998-ban a JAVK 
Olvasóinkért Könyvtári Alapítványt azzal a céllal, hogy segítse a József Attila Városi 
Könyvtár tevékenységét, különösen a gyermekek könyvtári ellátásának színvonalassá tétele 
érdekében.  
Az alapítvány támogatásával valósult meg 20 éven keresztül az a nyári balatoni olvasótábor 
is, amelyet hátrányos helyzetű általános iskolás korú gyerekeknek szerveztünk. 
A városi könyvtár vezetőjeként eltöltött évek alatt számtalan sikeres pályázat benyújtása és 
megvalósítása fűződik nevéhez. Ezeknek köszönhetően került sor könyvtárunkban 
nagymértékű telematikai fejlesztésre, bútorok korszerűsítésére, és a dokumentum-beszerzési 
pályázatok révén több alkalommal nagyarányú állománybővítésre - elsősorban a Soros 
Alapítványtól és az NKA-tól sikerült e célra támogatást kapnunk.  
Könyvtárunk feladatai közé tartozott, ill. tartozik jelenleg is a Keresztury Ház és Gyűjtemény 
gondozása. Major Árpád munkája során külön hangsúlyt kapott e hagyaték szakmai 
felügyelete, városunk nagy szülötte emlékének ápolása. Ezt a cél szolgálja az 1999-ben 
megalapított Keresztury Könyvtári Alapítvány is, melynek kuratóriumi elnöke volt éveken 
keresztül. 
2003-ban a városi művelődési központ épülete, s benne a városi könyvtár is jelentős felújítás 
és bővítés után megújult. Új olvasóterem és raktár épült, leválasztásra került a 
gyermekkönyvtár és megvalósult a könyvtárba való akadálymentes bejutás is. Major Árpád 
érdeme - szintén egy sikeres pályázatnak köszönhetően - hogy a megyében elsőként a 
könyvtár belső terei is akadálymentessé váltak a látás– mozgás- és hallássérültek számára 
egyaránt.  
Nemcsak a könyvtárlátogatók érdekeit és az esélyegyenlőség biztosítását tartotta szem előtt, 
hanem törekedett a dolgozók munkakörülményeinek javítására is. Szolgálati helység és irodák 
kerültek kialakításra az átépítés során. A későbbiekben egy újabb sikeres pályázat jóvoltából 
megvalósult könyvtárunk klimatizálása, melynek áldásos hatása nyári időszakban a 
megnövekedett olvasóközönség. 
A kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok mindig közel álltak a szívéhez, az ő megbecsülésük 
érdekében alapította az Olvasóinkért Díjat 2006-ban, az alapító okiratot idézve: „községi 
könyvtárosoknak, akik a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás községeiben 
könyvtárosként dolgoznak, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.” A díj 
egy oklevél és egy Németh János által készített kisplasztika, melyet a JAVK Olvasóinkért 
Könyvtári Alapítvány kuratóriuma évente egy-egy községi könyvtárosnak ítélhet oda a 
könyvtárunk vezetésének javaslata alapján. 
Major Árpád munkáját szakmai alázat, szerénység, lelkiismeretesség; vezetői magatartását a 
kollégákkal szembeni mély humánum és nagyfokú empátiakészség jellemezte.  
A Zala megye könyvtárügyéért emlékplakettet Major Árpád 2016. december 14-én vehette át  
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtárában rendezett 
karácsonyváró találkozón. 
 

Kereki Judit 
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KÖNYVTÁROS ALAPISMERETEK TOVÁBBKÉPZÉSI 
GYAKORLATOK, TAPASZTALATOK ZALA MEGYÉBEN 

 
Bevezető 

Zala megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése során a szolgáltató Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár képzési és továbbképzéssel kapcsolatos feladatait 
meghatározza, hogy a kistelepülések milyen humán erőforrásokkal rendelkeznek.  
Fontos szempontok ezen belül: a települések nagysága, továbbá hogy a szolgáltatóhelyeken 
dolgozó kollégák milyen képzettséggel rendelkeznek, milyen munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állnak, illetve milyen nyitvatartással rendelkeznek. Éppen ezért mielőtt 
bemutatásra kerülne a zalai továbbképzési gyakorlat, először a kistelepülések humán erőforrás 
helyzetét tárjuk fel. 
 
Humán erőforrás Zala megye kistelepülésein 
 
A kistelepüléseken dolgozó munkatársak közül a legtöbben (110 fő, 45%) megbízási díjas 
jogviszonyban állnak, 73 fő részmunkaidős, 27 fő közcélú, vagy közhasznú foglalkoztatott és 
18 fő önkéntes.  
 
 

 
 
Ez összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy Zala megye aprófalvas településszerkezetű.  
2016-ban 245 település csatlakozott a KSZR-hez (már csak 4 községben működik önálló 
nyilvános könyvtár) melyeknek 87%-a 1000 fő alatti kistelepülés és csak 32 olyan település 
van (13%), amely 1000 lakosnál nagyobb. Az 1500 lakos feletti települések száma mindössze 
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12. (2013-15 között csak 8 ilyen nagyságú település számára szolgáltattunk, 2016-ban 
csatlakozott a KSZR-hez további 4 település.) 
Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer működéséről 5. § (1) g) pontja szerint a szolgáltató helyen a kistelepülési 
önkormányzat 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel, 1500–2500 fő 
közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel, 2500 fő feletti 
lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és 
könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatását írja elő.  
2013-ban Zala megyében 236 település csatlakozott a KSZR szolgáltatáshoz, ebből 167 
településen volt a jogszabályi előírásoknak megfelelő iskolai végzettsége a helyi munkatársnak 
(71%). 2015-re 9%-ot javult ez az arány, 241 településből 193 helyen volt az iskolai végzettség 
megfelelő (80%).  
Zalai sajátosság, hogy az 1500 lakos alatti települések magas száma miatt 2016-ban 245 
településből 233 helyen (95%!) az érettségi megszerzése a minimum elvárás, 10 településen 
(Bak, Gellénháza, Pacsa, Söjtör, Sármellék, Türje, Zalaapáti, Becsehely, Murakeresztúr, 
Szepetnek) a középfokú szakmai végzettség megszerzése a cél, és csak 2 település 
(Cserszegtomaj, Zalakomár) szolgáltatóhelyén előírás a közalkalmazotti jogviszony és a 
felsőfokú könyvtáros végzettség. 
Így Zala megyében a megyei könyvtárnak a többségében szakmai végzettséggel nem 
rendelkező kistelepülési könyvtárosokkal együttműködve kell a KSZR szolgáltatásait 
megszervezni.  
Az 1500 lakos alatti települések magas száma miatt a nyitva tartási napok és órák száma is 
alacsony. A településekkel kötött megállapodás előírásai alapján az önkormányzatoknak 1500 
lakos alatti településen minimum heti 2 napon 6 óra; 1500-2500 lakos közötti településen 
minimum heti 3 napon 12 óra, 2500-5000 lakos közötti településen minimum heti 4 napon 20 
óra nyitva tartást kell biztosítani. Ezeket a minimum előírásokat a települések teljesítették az 
elmúlt években. 
Zala megyében a kistelepülések szolgáltató helyei 2015-ben átlagosan 3,2 napot és 10,3 órát 
tartottak nyitva.  83 település a minimum 2 nap 6 órás nyitva tartást biztosította. Hetente 3 
napon volt nyitva 91 település, 4 napon 29 település, 5 napon 16 település, 6-7 napon 21 
település szolgáltató helye.  
A nyitvatartási órák száma még alacsony, 138 könyvtár (57%) volt 6 órát nyitva hetente, 7-10 
órát 56, 11-15 órát 15 könyvtár. Ennél többet 32 könyvtár. 
 
 
Szakmai képzés, továbbképzés gyakorlata Zala megyében 
 
Mivel Zala megyében a megyei könyvtárnak elsősorban szakképzetlen kistelepülési 
munkatársakkal  kell együtt dolgozni, különösen fontos a rendszeres továbbképzés és a 
könyvtáros alapismeretek átadása.  
A KSZR szolgáltatás keretében a helyi személyzet képzésére, illetve továbbképzésére az alábbi 
lehetőségeket kínáltuk fel: 

• rendszeres továbbképzések szakmai napok keretében,  
• személyes konzultáció a személyes látogatások alkalmával 
• írásos tájékoztatók készítése  
• tanfolyamok indítása 
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Továbbképzések:  
 
A megyei könyvtár 2013-tól évente ősszel szervez szakmai napokat a KSZR  szolgáltatás 
keretében, ugyanakkor 2015-ben és 2016-ban már tavasszal is volt szakmai nap. Ezen kívül 
2014-től megszervezzük a Könyvtárosok karácsonya című programot, amely alkalmat ad egy 
év végi értékelésre, a kistelepüléseken kiemelkedő munkát végző munkatársaink jutalmazására. 
A meghívott kollégákat megvendégeljük és egy karácsonyi műsorral is kedveskedünk nekik.  
A szakmai napokra meghívást kapnak a kistelepülési könyvtárosok mellett a fenntartó 
önkormányzatok képviselői, valamint a szolgáltatásban részt vevő munkatársak, így a városi 
könyvtárak képviselői is.  
A továbbképzések helyszíne a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, de 2015-ben 
Nagykanizsán, 2016-ban Nagykanizsán és Letenyén is tartottunk szakmai napot a városi 
könyvtárakkal együttműködve. A jövőben Keszthelyen és Lentiben is szeretnénk a 
továbbképző napot megszervezni. 
A témák megjelölésekor törekszünk a szolgáltatás minden területét felölelni, értékeljük 
eredményeinket, aktuális információkat adunk át a résztvevőknek, bemutatunk néhány mások 
számára is követhető helyi gyakorlatot. Az előadásokat meghívott előadók, a szolgáltató 
könyvtár szakemberei, kistelepülési könyvtárosok és az önkormányzatok képviselői tartják, de 
lehetőséget biztosítunk a felmerülő kérdések megválaszolására is. Ezen kívül az őszi 
továbbképzéseken adjuk át évente az „Olvasóinkért” díjat egy községi könyvtárosnak, aki 
kiemelkedő szakmai munkát végez a kistelepülésén.  
2013. november 21-én  A kistelepülési ellátás jövője címmel szerveztünk szakmai napot, 
amelynek keretben többek között bemutattuk a KSZR 5 éves fejlesztési tervét, valamint néhány 
jó gyakorlatot a kistelepülési könyvtárakban folyó munkáról. 
2014. november 6-án A kistelepülési könyvtári ellátás eredményei és feladatai címmel 
szerveztünk szakmai napot, amelynek keretében a Zala megyében 2005-ben elindult KSZR 
szolgáltatás számszerű eredményeit ismertettük. Ezt követően a kistelepülési könyvtárakban 
lebonyolított felhasználói elégedettségről készített felmérés tanulságait mutattuk be. A 
továbbképzésen három községi könyvtáros és egy polgármester is beszámolt a saját településén 
szerzett tapasztalatairól, fejlesztéseikről.  
2015. június 8-án Minőségfejlesztés a könyvtárakban címmel sajtótájékoztatóval egybekötött 
szakmai napot tartottunk.  A program része volt a megyei könyvtár és a megyei 
könyvtárhálózat 2014. évi eredményeinek és tendenciáinak bemutatása majd arra kerestük a 
választ, hogy „Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja.”  
2015. október 13-án Közösségi kulturális szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban címmel 
került sor megyei szakmai napra. A program keretében előbb egy bemutató könyvtári 
foglalkozást nézhettek meg a résztvevők. A további témák között szerepeltek az 
olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai, a kistelepülési könyvtári programok 
megszervezése. Három referátum hangzott el, bemutatva a keszthelyi és a lenti térség 
programszervezési gyakorlatát, valamint egy sikeres kistelepülési, kulturális életét.  
2016. május 2-án Könyvtári feladatok és szerepek címmel tartottunk sajtótájékoztatóval 
egybekötött szakmai napot a megyei könyvtárban. A program része volt a megyei könyvtár és 
a megyei könyvtárhálózat 2015. évi eredményeinek és tendenciáinak bemutatása, szó esett a 
KSZR ajánlásról, a települési állományok fejlesztéséről, a rendezvényszervezésről és 
eszközfejlesztésről. 
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2016. 1. félévben a szolgáltatásba bekapcsolódó városi könyvtárakban szervezett továbbképző 
napokon a KSZR ajánlás volt a fő téma, valamint szó esett a KSZR szolgáltatás aktuális 
kérdéseiről. 
 
Személyes konzultációk: 
 
A szolgáltató könyvtár munkatársainak a helyszíni látogatások lehetőséget nyújtanak a szakmai 
munka segítésére, személyes konzultációkra: megtanítják a könyvtárosokat az adminisztrációs 
feladatok pontos elvégzésére, a könyvtári raktári rend kialakítására és megtartására, az alapvető 
olvasószolgálati munkafolyamatok elvégzésére.  
Az olvasószolgálati munka és különösen az elektronikus kölcsönzés elindítása a településeken 
szükségessé teszi, hogy az integrált rendszer használatát valamennyi községi könyvtáros 
megtanulja. E témában is több településen szerveztünk személyes konzultációkat. Ennek 
részeként megismerhették a gépi nyilvántartást, keresést, a kölcsönzés lépéseit, a 
vonalkódolvasó használatát és az új dokumentumok honosítását. 
Természetesen e-mailben és telefonon is bármikor kapcsolatba léphetnek a szolgáltató 
könyvtár szakembereivel.  
 
Írásos szakmai tájékoztatók  
 
Írásos szakmai tájékoztató kiadványok készítése azért fontos, hogy a helyi könyvtáros számára 
bármikor kéznél legyen, hogy bele tudjon lapozni, amikor felmerül számára egy szakmai 
kérdés. Ezért érdemes kialakítani minden szolgáltatóhelyen egy kis kézikönyvtárat, ahol az 
alapvető szakmai ismereteket tartalmazó kiadványokat és egyéb írásos anyagokat tárolja a 
helyi könyvtáros. 
Ezek az írásos anyagok lehetnek könyvek, időszaki kiadványok (KSZR hírlevél, Zalai 
könyvtári levelező), különböző kisnyomtatványok (tájékoztató füzetek, plakát, szórólap, 
könyvjelző), tájékoztató levelek, éves beszámolók. A nyomtatott anyagok mellett a honlapon (a 
Zala Megyei Könyvtári Portálon) elhelyezett tartalmak segíthetik még a kistelepülési 
könyvtárosok munkáját. 
A kistelepülési könyvtárakban rendelkezésre áll a könyvtáros alapismereteket tartalmazó 
Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve c. kiadványunk.  
Írásos szakmai tájékoztató kiadvány, könyvjelző, ODR szórólap készült 2014-ben, amelyek 
szintén nyomtatott formában adnak tájékoztatást a KSZR szolgáltatásokról.  
Évente rendszeresen küldünk a települések számára tájékoztató levelet is, illetve beszámolunk 
a KSZR szolgáltatás előző évi eredményeiről. Ezek a beszámolók, illetve tájékoztató levelek 
elsősorban a fenntartó önkormányzatoknak szólnak, de fontos, hogy ismerje a tartalmukat a 
helyi könyvtáros is.  
A Zalai könyvtári levelező c. megyei szakmai időszaki kiadvány – amelyet nyomtatásban is 
megjelentetünk, szintén elérhető honlapunkon is. A lapban olvashatók tanulmányok, 
bemutatunk jó gyakorlatokat is, megmutatjuk a könyvtárakban folyó műhelymunkát, 
tudósítunk fontos eseményekről. A megyei könyvtárban szerkesztett lapnak évente két száma 
jelenik meg, a cikkeket és híreket a megye könyvtáraiban dolgozó munkatársak írják.  
Évente 2 alkalommal jelentettük meg a KSZR Hírlevelet, amelyben mindig az aktuális 
információkra hívtuk fel a figyelmet. E-mailben juttatjuk el a kistelepülési önkormányzatokhoz 
és a fenntartó önkormányzatokhoz, de a honlapunkon is elérhető. Az egyes lapszámunkban 
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felhívjuk a figyelmet többek között jogszabályokra, pályázatokra, kiadványokra, különböző 
könyvtári programokra, képzésekre és továbbképzésekre. 
A Zala Megyei Könyvtári Portálon (http://kszr.dfmvk.hu/) elhelyezett tartalmak különösen 
fontosak az írásos tájékoztatás szempontjából, mivel így széles körben gyorsan tudjuk 
tájékoztatni az érintetteket a KSZR szolgáltatásairól, elérhetők kiadványaink, a könyvtári 
statisztika, képgaléria, és különböző letölthető anyagokat is közzétettünk. Az Aktuális 
menüpont alatt felhívjuk a figyelmet többek között az új jogszabályokra, pályázatokra, 
képzésekre, továbbképzésekre. Közreadjuk a zalai könyvtárakra és könyvtári információs és 
közösségi helyekre vonatkozó adatokat és információkat. Az interneten elérhető webes 
katalógusban (http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus) a szolgáltató helyek teljes könyvtári 
állományát visszakereshetővé tesszük, biztosítva az országos könyvtári rendszerről szóló 
információkat. Elérhetővé tesszük a Zalai Tudástár adatbázist, valamint segítjük az 
elektronikus könyvtárak és az elektronikus formában hozzáférhető dokumentumok használatát. 
A portált a munkatársaink folyamatosan szerkesztik. A KSZR szolgáltató feladatait ellátó 
városi könyvtárak is hozzáférést kaptak a szerkesztéshez, így az ellátásukba tartozó 
kistelepüléseken szervezett kulturális és közösségi programokról közvetlenül tudtak 
információkat közzétenni. 
 
Tanfolyamok: 
 
Az alapfokú könyvtárosi ismeretek tanfolyami keretek között történő átadása különösen fontos 
feladata a megyei könyvtárnak egy olyan megyében, ahol a szolgáltatóhelyeken dolgozó 
munkatársak többsége nem rendelkezik szakképzettséggel.   
A megyében szervezett 20 órás alapfokú könyvtáros tanfolyamok nem akkreditáltak és nem 
minősülnek szakképesítésnek, a tanfolyam elvégzését követően tanúsítványt adunk a 
résztvevőknek. 
 

       
 
A tanfolyamokon a megyei könyvtár, illetve a városi könyvtárak szakemberei oktatják a 
résztvevőket, egy-egy 20 órás tanfolyamon 4-5 munkatárs is oktat. Az elméleti ismeretek 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati foglalkozásokra.  
A 20 órás tanfolyamokon az alábbi témák szerepelnek: 

1. A könyvtár fogalma. A könyvtári rendszer működése, A települések könyvtári ellátása 
Zala megyében. A KSZR működtetése. 

2. Könyvtári gyűjteményszervezés, az állomány nyilvántartása. A katalógus használata. 
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3. A könyvtári tér, az állomány elhelyezése, raktári rend, olvasók fogadása. A könyvtár 
működésének dokumentumai, nyilvántartások vezetése a szolgáltató helyeken. Az ODR 
és a könyvtárközi kölcsönzés. 

4. A könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás alapjai. Kézikönyvtár, katalógusok, 
adatbázisok. Információforrások az interneten.  Gyermekolvasók a könyvtárban.  
Hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása. Helyismereti tevékenység.  

5. Közönségkapcsolatok, könyvtári marketing. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése. 
A könyvtári programok szervezése és lebonyolítása. A használók igényeinek és 
elégedettségének mérése. Statisztikai adatszolgáltatatás.  

 
A KSZR szolgáltatás átalakítását követően 2013-ban nem volt alapfokú képzés, viszont a 
következő években több alkalommal is megszerveztük. Az alábbi táblázat bemutatja a 
képzések és a résztvevők számát.  
 

Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők Képzések száma Résztvevők
DFMVK 2 22 1 13 1 6 4 41
FGYVK 1 9 1 7 2 16
HIVK 1 4 1 10 2 14
VKL 1 16 1 11 1 8 3 35
Összesen 4 47 4 35 3 24 11 106

2014 2015 2016. 1. félév ÖsszesenSzolgáltató 
könyvtár

 
 
2014-ben 4 alkalommal szerveztünk 20 órás alapfokú szakmai képzést a községi 
könyvtárosoknak, két alkalommal a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban és 1-1 
alkalommal Keszthelyen és Lentiben a városi könyvtárakban. A tanúsítványt 47 községi 
munkatárs szerezte meg.  
2015-ben alapfokú tanfolyam a kistelepülési könyvtárosok számára szintén a megyei 
könyvtárban és Nagykanizsán, Keszthelyen és Lentiben a városi könyvtárakban volt, összesen 
36 fő vett részt a képzéseken. 
2016. 1. félévben a megyei könyvtárban, Nagykanizsán és Lentiben volt alapfokú tanfolyam, 
összesen 24 fő részvételével. 
Így a 3 év alatt összesen 11 alapfokú könyvtáros képzést tartottunk, 106 fő számára adtuk át az 
alapfokú könyvtáros ismereteket.   
Mi minden egyes alkalommal hasznosnak ítéltük a képzéseket, és a személyes visszajelzések 
alapján a résztvevőknek is ez volt a véleménye.  
2016. májusában kérdőívet állítottunk össze azzal a céllal, hogy felmérjük az alapfokú 
könyvtáros képzésen részt vett kistelepülési könyvtárosok véleményét a képzésről. E-mailben 
küldtük el az elektronikus kérdőívet, kértük, hogy őszintén válaszoljanak a kérdéseinkre. A 
beküldési határidő 2016. június 15. volt. 
 
Az alábbi kérdésekre vártuk a választ: 

1. Mióta könyvtáros a településen? 
2. Mikor végezte el az alapfokú könyvtáros tanfolyamot? 
3. Melyik szolgáltató könyvtárban járt a képzésre? 
4. Hogyan értesült a képzésről? 
5. Hogyan történt a résztvevők teljesítményének értékelése? 
6. Hogyan értékeli a képzés szervezését és lebonyolítását? 

• Előzetes tájékoztatás a képzésről 
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• Kapcsolattartás a résztvevőkkel 
• A képzés helyszíne 
• Adminisztrációs ügyek intézése 
• Alkalmazott módszer a témák feldolgozásához 
• A kapott oktatási segédanyag 
• Az oktató könyvtárosok szakmai felkészültsége 
• Az oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel 
• A képzési napok számának megfelelősége 
• A teljesítménymérő módszer megfelelősége 

7. Összességében mennyire volt hasznos a képzés? 
8. Milyen képzés érdekelné a jövőben? 

 
A képzési elégedettségi kérdőívet 55 fő töltötte ki. Közülük 19 fő már 2013 előtt is 
könyvtárosként dolgozott a kistelepülésen, 6 fő 2013 óta, 5 fő 2014 óta, 15 fő 2015 óta, 10 fő 
2016 óta munkatárs a szolgáltatóhelyen. A válaszadók többsége (21 fő, 38%-a) a képzést 2016-
ban végezte el, 13 fő 2015-ben, 15 fő 2014-ben, 6 fő 2012 előtt végezte el a 20 órás 
tanfolyamot. A válaszadók közül 23-an (41%) a megyei könyvtárban, 14 fő a nagykanizsai 
Halis István Városi Könyvtárban, 10 fő a Városi Könyvtár Lentiben, 4 - 4 fő a keszthelyi Fejér 
György Városi Könyvtárban illetve a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban végezte 
el a tanfolyamot. 
A válaszadók 1 kivétellel a szolgáltató könyvtár munkatársától értesültek a képzésről, senki 
nem jelölte meg, hogy a honlapról, vagy szórólapról értesült volna erről. 1 fő jelölte meg, hogy 
egyéb helyről jutott el hozzá az információ, de nem adta meg, hogy honnan. 
A résztvevők teljesítményének értékelése a 2013 előtt végzettek esetén még a szóbeli vizsga 
volt, de 2014-től gyakorlati feladatok megoldása útján történik a résztvevők teljesítményének 
értékelése. Igaz, hogy voltak a válaszadók között olyanok is, akik azt válaszolták, hogy nem 
volt vizsga, ami arra utal, hogy nem érezték a gyakorlati feladatok megoldását vizsgának. 
A kérőív legfontosabb része volt: Hogyan értékeli a képzés szervezését és lebonyolítását? 
Összességében 49 fő értékelte kiválónak, 5 fő jónak és 1 fő közepesnek a képzést. A kapott 
pontszámok átlaga 4,87.  
Az alábbi táblázatban is jól látható, hogy a képzéssel kapcsolatban több kérdéskört is 
érintettünk, és mindegyiknél 4,5 feletti értékelést kaptunk átlagosan. A legjobb pontszámot az 
oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel (4,91) és az oktató könyvtárosok 
szakmai felkészültsége (4,84) kapta.  
 

49

5 1

0 0

Összességében mennyire volt hasznos az Ön számára a képzés?

(5) Kiváló

(4) Jó

(3) Közepes 

(2) Elfogadható

(1) Rossz
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(5) Kiváló (4) Jó (3) Közepes (2) Elfogadható (1) Rossz Összesen

Előzetes tájékoztatás a képzésről 33 21 1 0 0 55 4,58
Kapcsolattartás a résztvevőkkel 38 15 2 0 0 55 4,65
A képzés helyszíne 43 12 0 0 0 55 4,78
Adminisztrációs ügyek intézése 37 16 1 1 0 55 4,62
Alkalmazott módszer a témák feldolgozásához 36 18 1 0 0 55 4,64
A kapott oktatási segédanyag 36 16 3 0 0 55 4,60
Az oktató könyvtárosok szakmai felkészültsége 46 9 0 0 0 55 4,84
Az oktató könyvtárosok emberi kapcsolata a résztvevőkkel 50 5 0 0 0 55 4,91
A képzési napok számának megfelelősége 33 20 2 0 0 55 4,56
A teljesítménymérő módszer megfelelősége 31 23 1 0 0 55 4,55
Összességében mennyire volt hasznos az Ön számára a képzés? 49 5 1 0 0 55 4,87

Fő
A képzés szervezése és lebonyolítása: Átlag pont

 
 
A kérdőív rákérdezett arra is, hogy a jövőben milyen képzés érdekelné a kitöltőt. Itt több 
választ is meg lehetett jelölni. A Textlib integrált rendszer felhasználói ismeretek képzésre 
jelentkeznének a legtöbben, 35 fő (64%) jelölte meg ezt a képzést. Éppen ezért október elején 
el is indítunk egy tanfolyamot, amelyre már le is lehet adni a jelentkezést. A 
kiadványszerkesztés, prezentációkészítés képzés iránti igényt 23 fő (41%), a Keresési 
technikák, adatbázis használat képzés iránti igényt 12 fő (21%) jelölte meg.  
 

 
 

Már korábban is voltak az alapfokú könyvtáros tanfolyam mellett ilyen képzések is. Oktattuk a 
TextLib integrált rendszer használatát, valamint az internetes információkeresést, a webkettes 
szolgáltatások használatát, kiadványszerkesztést, prezentációkészítést. A kérdőíves vizsgálat is 
megerősített bennünket abban, hogy van ezekre is igény. 
 
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a Zala megyében kialakult képzési és továbbképzési 
gyakorlat sikeresen működik, a megye humán erőforrás helyzetéhez igazodva segíti a 
munkatársak felkészültségének javítását.  
 
 
 
                  Sebestyénné Horváth Margit 
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SZÜLETÉSNAP 
60 éves a megyei könyvtár könyvkötészete 

 

2016. október 9-én, a Könyves Vasárnapon kis házi ünnepségre gyűltünk össze a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár könyvkötő műhelyében. Régi kollégákkal, tortával, koccintással és 
jóízű visszaemlékezésekkel köszöntöttük a 60 éves könyvkötészetet. 

1956-ban egy könyvkötővel, egy segéddel, egy asztallal, egy kézi vágógéppel és egy 
könyvpréssel indult el a könyvkötés a könyvtár Vörös Hadsereg úti (ma Ola út) 
fiókkönyvtárában. (Klausz Józsefné már előtte is a könyvtárban dolgozott.) Sok költözést 
megért a műhely. Működött a Notre Dame Zárda épületében, a könyvtárban, a volt katonai 
óvodában a Gasparich úton, a megyei önkormányzat udvari szárnyában, míg végül 2011-ben 
„hazatalált” a Deák téri épületbe.  

Megyei könyvtár lévén nem csak a saját 
intézményi igényeinket szolgáltuk és 
szolgáljuk ki, hanem megállapodások 
szerint folyamatosan végzünk kötészeti 
munkát Zala megye összes városi 
könyvtárának, néha átlépve az országhatárt 
a szlovéniai Lendva magyar nemzetiségi 
intézetének és könyvtárának is. 1987-től 
pedig, mikor a könyvrestaurálás is beindult, 
a megrendelők közé felsorakozott a megyei 
levéltár és múzeum is. Jelentős a műhely 
reprográfiai tevékenysége is. 

Ez alatt a hatvan év alatt sok tízezer 
elrongyolódott könyv újult meg és több tízezer kiadvány került ki a mesterek keze alól. 
Restaurált állapotban őrizzük a könyvtár muzeális gyűjteményét és folyamatos a zalai hírlapok, 
folyóiratok javítása, konzerválása is.  

A könyvek kötői – kötészeti munkatársak: 

Gaál Istvánné Ilonka néni (1956-1981) 
Szalay Ernőné Ilus néni (1956-2000) 
Klausz Józsefné Joli néni (1955-1981) 
Csay Józsefné Lonci néni (1958-1968) 
Borcsányi Miklósné Margitka (1961-2007) 
Szegedi Jánosné Marika (1966-1986) 
Stikkel Istvánné Erzsi (1972-1996) 
Németh Ilona (1969-2007) 
Hajdúné Gelencsér Zsuzsa (1982-2007) 
Cserhalmi Henriette (1983-) 
Katona Pálné Ági (1996-2011) 
Santák Lászlóné Jutka (2006-2016) 
Kosztka Zoltán (2011-) 
Márton Éva (2016-) 
                                                                                  Cserhalmi Henriette 
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KÖNYVTÁRMOZI ZALA MEGYÉBEN 

A magyar filmkultúra értékes darabjainak megismerése és megismertetése 
 

A KönyvtárMozi a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozó települések 
Könyvtári Információs és Szolgáltató Helyein megvalósuló, filmalapú ingyenes könyvtári 
szolgáltatás. A projekt célja a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása. Hasonlóan működik, 
mint egy filmklub, ahol rendszeresen tartanak foglalkozásokat, előre összeállított programterv 
alapján. A program célközönsége az 5 000 fő alatti lakosságszámú kistelepüléseken élő 
gyermekek, felnőttek és idősek. A részvétel feltétele, hogy a szolgáltató hely NAVA-pont 
legyen, valamint rendelkezzen a szükséges technikai háttérrel és legalább 15 fő részt vegyen az 
egyes vetítéseken. A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei 
könyvtárak közreműködésével. A KönyvtárMozi szolgáltatás együttműködő partnerei a 
következők: Dunatáj Alapítvány, EMMI, IKSZ, Kecskeméti Film Kft., MMA, MaNDA, 
NAVA, NKA. 

 

 
 
A program a 2015. évi Őszi Könyvtári Napok keretében indult el, amikor országosan 

összesen 150 KönyvtárMozi létesült, Zala megyében pedig 15 településen kezdte meg 
működését. Jelenleg hazánkban közel 360 kistelepülésen funkcionál KönyvtárMozi, az eddigi 
vetítések száma meghaladja az 1 400 alkalmat. A megyében 18 község tagja a programnak, 
amelyhez 2016-ban csatlakozott Alsópáhok, Bak, Csesztreg, Egervár, Gutorfölde, 
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Nagykapornak, Nagylengyel, Pacsa, Pókaszepetk, Sármellék, Zalaapáti és Zalaszentgyörgy. A 
Közösségi Információs és Szolgáltató Helyek 130 filmalkotás közül választhatnak. Továbbra is 
lehetőség van a projektben való részvételre, amennyiben az adott településen a szükséges 
technikai feltételek rendelkezésre állnak. Emellett fontos kritérium, hogy a filmek levetítése és 
a kapcsolódó program könyvtári környezetben valósuljon meg. 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázat célja a 
kistelepülésen élők kulturális közösségfejlesztését ösztönző, a könyvtári alapszolgáltatásként 
működő komplex szolgáltatás biztosítása a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek 
megismertetésével. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár „A KönyvtárMozi 
programsorozat lebonyolítása Zala megyében” címmel nyújtott be pályázatot, amelynek 
keretében 2 721 680 Ft támogatást nyert el. A program 16 településen valósul meg 2016. 
november 1. és 2017. december 31 között. A klasszikus játékfilmek, a dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmek, valamint az animációs filmek rendeltetése, hogy segítségükkel 
korszerű ismeretterjesztés és kulturális közösségépítés valósuljon meg. A programokon 
előadók, illetve szakmai közreműködők szintén részt vesznek, ezzel is segítve a látottak 
közösen való feldolgozását. 
A vetítési alkalmak dokumentálásáért az adott kistelepülés könyvtárosa felelős, akit 
munkájában segít a szakmailag közreműködő hálózati referens. A vetítés adminisztrálásához 
elsődlegesen regisztrációra van szükség, a jelenléti ívek mellett pedig fotókkal is dokumentálni 
kell a program megvalósulását. A vetítést követően a létszám adatok és a fényképek feltöltését 
kell elvégezni a konyvtarmozi.hu oldalon. 1 

 
         Scheiber Veronika 

 
 

 
 

1 A beszámoló Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes 2016. december 14-én elhangzott, KönyvtárMozi szolgáltatás 
Zala megyében c. előadása alapján készült. Az előadás anyaga PDF-formátumban elérhető az alábbi linken: 
http://kszr.dfmvk.hu/kszr/konyvtarmozi 
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TEXTLIB TANFOLYAM TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA 
 
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016 őszén Textlib tanfolyamot hirdetett a 
kistelepülési könyvtárosok számára. 
A megyei könyvtárellátási csoport munkatársai már évek óta szeretnék elérni, hogy minél több 
vidéki könyvtárban kezdődjön el a korábban megvásárolt Textlib könyvtári integrált rendszer 
használata, ezen belül a számítógépes kölcsönzés is. A helyben történő, egyéni betanítás 
mellett gondoltunk egy nagyobb létszámot érintő, részletesebb tematikájú képzésre, melyben 
szerencsére partnerek voltak a települési könyvtárosok is. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
három tanfolyamot terveztünk, melyből kettő megvalósult októberben és novemberben, egy 
pedig 2017. januárban indul. Az első képzésen részt vett Egervár, Gősfa, Alsónemesapáti, 
Boncodfölde, Baktüttös, Zalaszentiván, Nagykapornak, Kávás és Pakod könyvtárosa, a 
másodikon jelen volt Becsvölgye, Kiskutas, Kustánszeg, Dobronhegy, Zalatárnok, 
Nagylengyel, Alibánfa, Nemesrádó, Iborfia, Teskánd (Kemenceház) könyvtárosa. A januári 
tanfolyamra jelentkezett Zalacséb, Babosdöbréte, Nemeshetés, Pusztaederics, Vöckönd, Pacsa, 
Szentpéterúr, Ozmánbük, Söjtör, Zalaigrice könyvtárosa.  
A képzésre három, egymást követő hétfő délután került sor. Az első napon Peszlen Tünde, a 
József Attila Városi Tagkönyvtár rendszergazda – feldolgozó könyvtárosa tartott egy átfogó 
előadást a Textlib könyvtári integrált rendszerről, a jellemzőiről, a felépítéséről, a használat 
technikai feltételeiről, a telepítésről, az esetleges hibaüzenetekről, az egyes modulokról, a 
felhasználói felületről, a könyvtár adatairól, s a fájlba nyomtatásról. Az első nap végén és a 
második alkalommal Dóráné Mészáros Anikó, a DFMVK hálózatgondozó könyvtárosa segített 
megismerkedni a dokumentum keresés rejtelmeivel, majd a beiratkozás, kölcsönzés, 
visszavétel tudnivalóival. A hallgatók keresési feladatokat kaptak, majd a saját, beírt 
olvasóikon, előre odakészített, különböző típusú dokumentumokon (CD, DVD, könyv – 
letétes, KSZR-es, KT-s) gyakoroltak. A harmadik hétfőn Czirákyné Tóth Edit a DFMVK 
hálózatgondozó könyvtárosa a Textlib olvasószolgálathoz tartozó egyéb, hasznos, kiegészítő 
részeivel ismertette meg a hallgatókat: a noteszbe, WIN vágólapra másolással; a Forgalmi 
adatoknál a Kölcsönzések keresésével; a Kész kérdéseknél a Kölcsönözte már ezt? , a 
Dokumentum kölcsönzései, a Mit olvastam/nem olvastam az adott szerzőtől, közreműködőtől?, 
kérdéssel; a Standard forgalmi statisztikával és a Kölcsönzési statisztikával; az Előjegyzéssel, s 
a hozzá tartozó Értesítés elvihetőkről, Előjegyzés lemondása, Elévült előjegyzések törlése, 
Félretettek felszabadítása menüvel; majd a késő olvasók esetében a Felszólítás visszahozatalra 
résszel. 
A képzési alkalmak jó hangulatban teltek, bár a hallgatóknak az elhangzottak először kissé 
soknak, töménynek, bonyolultnak tűntek. Ezért kértük, hogy otthon gyakoroljanak, használják 
a Textlibet, s a felmerülő kérdésekkel, problémákkal forduljanak bizalommal hozzánk. 
Kérdőíves formában is szeretnénk kikérni a tanfolyamon részt vett könyvtáros kollégák 
véleményét, melynek kiküldése és értékelése januárban, s februárban történik. 
 
 

Czirákyné Tóth Edit  
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UTAZZUNK A RÓZSASZÍN VATTACUKOR BOLYGÓRA MAJOROS 
NÓRÁVAL! 

 
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében, 2016.11.28- án délután Majoros 
Nóra tartott író olvasó találkozót a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az írónő 
legújabb, az utóbbi hetekben kiadott könyvéről, a Bolygóvadászokról mesélt a szép számmal 
összegyűlt általános iskolás diákoknak. 
A találkozó elején Majoros Nóra elmondta, mennyire nem volt egyszerű kiadni a művét. A 
kezdeti nehézségek után újult erővel gondolta, formálta át az írónő a történetet. Így végül 
nyomtatásban is megjelenhetett a „Bolygóvadászok”. 
„Nagy úr nemcsak egyszerűen gazdag volt, hanem a legesleggazdagabb. Egy igazi csilliárdos. 
Mivel fogalma sem volt, hogy mihez kezdjen a ménkű sok pénzével, ezért tanácsadókat 
fogadott föl, hogy kitalálják helyette. Megígérte nekik, hogy amelyikük a legjobb ötletet adja, 
azt olyan gazdaggá teszi, hogy élete végéig szürcsölheti a koktélt egy trópusi szigeten. Nem 
csoda, hogy a tanácsadók egymással versengve sorolták javaslataikat: 

- Vegyen gyárat, Nagy úr! 
- Nincs már olyan gyár, amelyből ne lenne a tulajdonomban- biggyesztette húsos ajkát 

Nagy úr, kivillantva a gyémántberakást a fogában. 
- Persze, persze, akkor vegyen inkább egy várost!” 

 
 
Persze Nagy úrnak városa is van, sőt országa is, műtárgyai, igazából mindene megvan. Olyat 
szeretne, ami senkinek sincs, így hát javasolják neki, hogy vegyen egy bolygót, ami csak az 
övé. Ez az ötlet lett a befutó, és máris nekiláttak, hogy toborozzanak egy 4 fős felderítő 
csapatot, akik találnak Nagy úr számára egy bolygót az űrben.  
A részlet felolvasása után, ami egyben a könyv első fejezete is, az írónő felvetette, találjanak ki 
együtt a gyerekekkel egy bolygót. Először is milyen lenne az égitest, hasonló lenne a Földhöz, 
vagy kitalált? Minden kérdés után kézfeltartással szavazott a közönség, melyik variációt 
fogadják el. Így már egy kitalált bolygó külsején fantáziáltak tovább a gyerekek. Hogyan 
nézzen ki? Volt, akinek teljesen mindegy, csak legyenek rajta csillámpónik, volt, aki a 
rózsaszín vattacukor fűhöz ragaszkodott, de szívesen formálták át gondolatban hamburger, és 
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félbeharapott alma alakúra elképzelt világukat. Miután a gyerekek befejezték gasztronómiai 
elkalandozásukat, végül a rózsaszín vattacukor mellett döntöttek. Így az eldőlt, miből legyen a 
bolygó, de még ki kellett találni, teljesen sík legyen, vagy térbeli? Minden kéz a térbeli forma 
mellett lendült a magasba, és már törhették tovább a fejüket, hogy a vattacukor égitestük tudja 
e változtatni a formáját, vagy állandó kinézetű legyen? Itt nem igazán jutott a társaság dűlőre, 
így inkább azon kezdtek el gondolkozni, lakhatnak-e a bolygón cukorbetegek, mi lenne ha nem 
lenne gravitáció, és vajon milyen lények laknák ezt az elképzelt világot. Egy fiatalember 
megosztotta ötletét, hogy szerinte lakosoknak a crusciferous tagelytisek lennének a 
legmegfelelőbbek, akik zöldségek és gyümölcsök is egyben, amelyekről ha kibontjuk, kiderül, 
hogy igazából rántott húsok, de a végén rájövünk, hogy közönséges krumplik. 
Ezen a ponton kérdezte meg Majoros Nóra a gyerekektől, hogy hogyan főznek az 
iskolájukban? Rövid viccelődés után visszatértek a vattacukor bolygóhoz, amelyre a már 
korábban is lelkes lópártoló fiú ismét ráhelyezte a csillámpónikat.. Majd újra folytatták a 
fantáziálást, vajon hogyan lehet közlekedni a bolygón, ha csak szálakból áll össze? 
Megbeszélték, hogy a szálakon lehet önerővel közlekedni, de a szálak között csak járművel. 
Így nagy vonalakban el is készült a bolygó, indulhat a Dollárcsillag nevű űrhajó, fedélzetén a 
négy kiválasztottal. 
 

 
 
 Itt az írónő újabb részletet olvasott fel a Bolygóvadászokból, melyből kiderül, hogy sajnos 
nincs teljes egyetértés a legénység tagjai között, s amikor Miló, Alex, Palka, és Delfin nekiállt 
veszekedni, egy féreglyukban kötöttek ki. A részlet után kérdéseket tehettek fel a gyerekek, 
ezek között szerepelt az is, hogyan indul be az űrhajó? Miután a kérdező melletti kislány 
közölte, hogy „Olvasd el!”, Majoros Nóra is szóhoz jutott, és elmesélte, hogy a quadrátelme 
hajtómű üzemelteti a járművet. Vagyis 4 egyfelé tartó akarat hajtja az űrhajót, ezért is 
veszélyes összeveszniük, mert abban a pillanatban megszűnik az egyfelé tartó akarat, ha 
mindenki mást akar. 
Végül az írónő egy ígérettel zárta le a találkozott, miszerint a könyv illusztrátora, Rátkai 
Kornél megrajzolja a kitalált bolygójukat, Majoros Nóra pedig ezt megjelenteti a blogján, 
(http://majorosnora.blogspot.hu/) persze saját leírásával mellékelve, hogy mindenki meg tudja 
majd nézni mi lett a közös alkotásuk eredménye. 
 

Gyapai Vera  
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NÓGRÁDI GERGELY ÉS AZ ELMARADHATATLAN APAI ÖRÖKSÉG 
 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat programjainak egyik legnépszerűbb 
előadója tartott író- olvasó találkozót 2016. október 6.-án a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban. Közel 70 gyermek várta izgatottan az írót a negyedikes általános 
iskolás korosztályból. 
Már a program elején Nógrádi Gábor felcsigázta a gyerekeket azzal, hogy jó kérdésért kis 
ajándékkönyvecskéket kapnak. Viszont ha rossz kérdést tesznek fel, akkor ők adnak egy 
ruhadarabot, de szerencsére a találkozón erre nem került sor, pedig az író a saját szavaival élve: 
„Éhezik a hajgumikra.” Erre aztán az amúgy is lelkes diákok megmutatták, hogy felkészülten 
érkeztek a találkozóra, és jobbnál jobb kérdésekkel bombázták az írót. Persze hamar szóba 
került a Nógrádi család többi tagja is, nem meglepő módon a gyerekeket Nógrádi Gábor sorsa 
érdekelte elsődlegesen. 
 

 
 
Kiderült, hogy az apa és a fia mindössze 30 m-re lakik egymástól, és előszeretettel kérik ki a 
másik véleményét az éppen aktuális, kiadásra váró irományukról. Nógrádi Gergely nem 
véletlenül választotta az írói pályát, már gyermekkorában észrevette, hogy jól tud fogalmazni. 
Persze hatott rá az, hogy az apja nem pék volt, vagy késdobáló, így az írói vénát „apatejjel” 
szívta magába. Elhangzott az „Apukája is olyan vicces, mint Te?” kérdés is nagy derültséget 
okozva a közönség soraiban. Ez a hangulat az előadás végéig megmaradt, volt, hogy egymás 
vállát ütögették jókedvükben a gyerekek, vagy estek ki a sorokból jelentkezve arra a kérdésre, 
hogy vannak e itt negyedikesek? Az összes kéz az égbe emelkedett, erre az író elmesélte az 
élményét egy szintén negyedikes kisrácról, akivel Poroszlón találkozott. A fiú hamar felhívta 
magára a figyelmet azzal, hogy jól belecsípett Nógrádi Gergelybe. Amikor az író kérdőre vonta 
viselkedésért, a gyerek azzal magyarázta, hogy kíváncsi volt arra, hogy a bácsi él-e még? 
Ugyanis azok az írók, akikről az órákon hall, azok már mind meghaltak. Ebből a kis történetből 
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kiindulva már el is jutottak oda, hogy Nógrádi Gergely több „halott író” által kiadott kötelező 
olvasmányának, és klasszikus regényének is elkészítette az újramesélt változatát. Rövidebb, 
tömörebb, de hasonló stílusban fogalmazta újra a műveket, hogy akiket megrémít egy-egy 
regény terjedelme, se maradjon ki a magyar irodalom eme gyöngyszemeinek megismeréséből. 
Mikszáth Kálmán, Légy jó mindhalálig c. művének említésére egy nem is olyan halk sóhaj 
szakadt ki az egyik kis negyedikes szájából, de a Szent Péter esernyőjénél, és főképp az 
Aranyember említésénél már teljesen belelelkesedtek, hogy nagyon szeretik ezeket a 
regényeket. 
 

 
 
Nógrádi Gergely az újramesélt klasszikusokon kívül ifjúsági regények írásában is jeleskedik, 
első megjelent műve a Vau!, amiben egy kisfiú vizslává változik. Szóba került még a kislány 
története, Nyau!, aki ha félt, mindig macskává változott, és Agenor, a bálna esete, aki egy 
operáció során megkapja egy kisfiú agysejtjeit, ezzel együtt az emberként való gondolkodás 
lehetőségét, és gazdag érzelemvilágot is. Balhés Beni naplója pedig nem másról, mint az író 
Benedek nevű, jelenleg már 15 éves fiáról íródott, aki egyenlőre úgy tűnik, nem akarja követni 
nagyapját és apját, az írás nem tartozik a kedvenc elfoglaltságai közé.  
Kiderült, hogy van olyan negyedikes a résztvevők között, akinek a kedvenc pillanata az új 
könyv kézbevételénél az, amikor beleszagol a lapok közé. Az író elmondása szerint ezzel nincs 
egyedül, mert Tapi kutyája is hasonlóan gondolkodik ezen élmény fontosságáról. 
Amit még kiemelt az író a munkásságáról az, hogy a tehetség szerinte csak 1% az alkotói 
folyamatot elemezve, a többi 99% az mind a szorgalomból, gyakorlásból adódik. Így a sikerhez 
nem elég a tehetség, rengeteg munkával lehet csak azt kibontakoztatni. 
A gyerekek szomorúságuknak adtak hangot, amikor már csak 5 kérdésükre kerülhetett sor, így 
még azt megtudhattuk az íróról, hogy az íráson kívül az énekléssel foglalkozik, Nógrádi Bence, 
a testvére is író, azt is közölte nagy mosollyal az arcán, hogy este 18:27 és 20:42 között szokott 
könyvet írni, szabadidejében pedig kutyát sétáltat, és okos gyerekekhez jár Zalaegerszegre. 
 

Gyapai Vera 
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A(Z) (B)IRODALOM LEGYEN VELED”! AVAGY SZÉPIRODALOM  

Y, Z, NYELVEN 
Vendégünk volt Nényei Pál 

 
Zalai iskolai könyvtárosok és gyermekkönyvtárosok őszi továbbképzése 

 
 

A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szervezésében tartott előadást 2016. november 24-én 
délután Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtár gyermekkönyvtárának 
koordinátora, és Nényei Pál irodalom tanár, „Az irodalom visszavág” c. könyv szerzője. 
A találkozó első felében Tóth Renáta beszélt az élményalapú olvasás fontosságáról, és a minél 
korábbi olvasóvá nevelésről. Kiemelte a kortárs irodalom szerepét napjainkban, mely segítheti 
a gyermeket abban, hogy toleráns, megfelelő önismerettel rendelkező felnőtté tudjon válni. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy egyes kiadók gondozásában jelentek meg könyvek olyan 
témákban, melyeket régebben vagy akár még most is tabunak tekint a közvélemény, mégis 
fontos, hogy a gyerekek tudjanak, halljanak róluk. Ilyen a „Tetűmesék”, amely a személyes 
higiéniára hívja fel a figyelmet, az „Ellenség”, amely a toleranciát helyezi a középpontba, vagy 
a „Boldogan éltek, míg meg nem haltak…” c. könyv, amely a gyász feldolgozásában nyújt 
segítséget a gyermekeknek. Az előadó mesélt még a naplószerű könyvek egyre nagyobb 
térhódításáról (Egy ropi naplója, A Szent Johanna Gimi,) a humor fontosságáról (Geronimo 
Stilton), persze kiemelte, hogy nem ezek feltétlenül azok a könyvek, amik a legnagyobb értéket 
jelentik a gyermekek számára, de az olvasás megszerettetéséhez kedvező utat biztosíthatnak. 
Fontosak még ebben a korban az illusztrációk, főleg az érdeklődés felkeltésében és a szöveg 
értelmezésében. Végül egy olvasmánylistát ajánlott a közönség figyelmébe, amelyben  kortárs 
szerzők népszerű műveit találhatták meg az érdeklődők. 
 

      
Tóth Renáta előadása után Nényei Pál író, és gimnáziumi tanár vette át a szót, aki egyből 
felhívta a figyelmet arra, hogy a művésziesség mennyire tünedezik el a mai világban, mennyire 
fontos az, hogy a diákok igazi értékekkel találkozzanak. Hiányzik a tanulók műalkotások 
befogadásához való képessége, mivel lassan mindent már egy szűrőn keresztül átpréselve 
kapnak kézhez. Példának a Hófehérke, vagy a Hamupipőke meséket hozza fel, amelyeknél a 
gyermek megkapja az egyszerű kis történetet, amit „kilúgozva” mondunk el neki, ezzel is 
elősegítve a művészi beszédmód kihalását. Szembeállítja az előbb említett mesékkel” Mijazaki 
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Hajao: Vándorló palota” c. művét, mennyivel szemléletesebb, mennyi finomság, részlet van 
benne, amin egy gyerek el tud indulni, gondolkodni. Nényei Pál az őszinteségre is felhívta a 
figyelmet, hogy a túl direkt szövegek mögött meg kell mutatni, mi rejtőzik, segíteni a 
gyermekeket abban, hogy mögé láthassanak a műveknek. 
Ezzel a gondolattal át is tért a kötelezők problémájára: a diákok megérzik, ha a tanár nem 
szívesen tanít egy bizonyos művet, nem tetszik neki, így hitelesen nem is tudja átadni a 
tartalmát. Nényei Pál szerint a tanár ne tanítson olyan művet, amihez nincs köze. A saját 
megbízhatóságát teszi megkérdőjelezhetővé, ha olyan könyvvel való azonosulást vár el a 
diákoktól, amire ő sem képes.  Az olvasóvá nevelés egyik legfontosabb része az lenne, hogy az 
életünkkel való önreflexió által tudjuk értelmezni saját világunkat. Szintén egy példával 
támasztotta alá a gondolatmenetét, például Petőfi Sándor szerelmes líráját milyen 
megközelítésből tudjuk a diákoknak átadni. Nem feltétlenül fog kapcsolatot teremteni a művel, 
ha azt szárazon elemezzük, vagy nagy elánnal adjuk elő, hanem ha felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a költőnek sem volt egyszerű megélni a szerelmet, ugyanolyan gondokkal, problémákkal 
küszködött, mint a mai fiatalok, kétségei voltak friss házasságát illetően, ugyanúgy rengeteg 
kérdés, kétely merült fel benne is. 
Beszélt még a szülő és a prüdéria kapcsolatáról is, hány olyan helyzet fordul elő életünk során, 
amikor azt mondjuk a gyereknek egy-egy témában, hogy kicsi még hozzá, úgysem érti meg az 
adott dolgot. Szerinte igenis beszélni kell nyíltan minden gyermeket érdeklő témáról, persze 
megfelelő keretek között, és itt szintén fontos a megfelelő érzékenység, az adott téma lényegét 
hogyan tudjuk átadni, megértetni akár már óvodáskorban is. Nényei Pál szerint nem azzal van a 
baj, hogy felgyorsult a világ, hogy a digitális eszközök mekkora teret hódítottak, hanem a 
művek tartalmának az átadásával, a művészi gondolkodás visszaszorulásával, eltünedezésével. 
Releváns módon a művészet tud beszélni szakmán kívül igazán a fontos dolgokról. A 
művészetet a pszichológia, mint tudomány elé helyezné azzal a gondolattal összefüggésben, 
hogy mennyire szebben, árnyaltabban tudja az emberben végbemenő érzelmeket ábrázolni egy-
egy mű, mint egy eset leírás. Erre is hozott példát az előadó, azt, hogy Arany János egyik 
balladájában, az  „Ágnes asszony”- ban, mennyire zseniálisan fogalmazza meg  a költő jó pár 
évvel megelőzvén Freudot azt, hogy a feleség hogyan éli meg, hogy bűnhődik férje 
meggyilkolása miatt. 
Végül kihangsúlyozta előadásának a tanulságát: iskolába csak azokat a kötelezőket kéne 
bevinni, amiket alapvetően műalkotásnak lehet tekinteni, és úgy oktatni ezeket, hogy 
kompromisszum nélkül jussanak el a mű lényegéig a tanárral együtt.  
 

Gyapai Vera 
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„MINDEN TALÁLKOZÁSKOR BEMUTATKOZIK AZ EMBER” – 
BIHEKA  A KÖNYVTÁRBAN 

 
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében tartott 2016.11.30-án Bischofné 
Hesinger Katalin író-olvasó találkozót a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az 
általános iskolásoknak nem  hagyományos előadásban volt részük, hanem egy történet részesei 
válhattak az írónő segítségével drámafoglalkozás keretében, aki a Biheka meséje c. könyv 
szerzőjeként érkezett hozzájuk. 
 

     
 
 
Először is bemutatkozott az előadó, és kérte, szótagolják el a nevét: BI-scof-né HE-sin-ger KA-
ta-lin, így az élelmesebb gyerekek már be is kiáltották BI-HE-KA tündér nevét, ügyesen 
összerakva az írónő szótagolásának köszönhetően a szót. A gyerekek már hallottak a tündérről, 
mert felkészülten érkeztek a találkozóra, az iskolában olvasták közösen a művet, így az írónő 
kérdéseire sorban érkeztek a lelkes válaszok. Megtudtuk, hogy a boldogságvirág magjait nem a 
kertekben, hanem a szívekben, lelkekben kell elültetni, így amikor az kicsírázik, boldoggá 
válik az ember. Már jött is a kérdés: mi okoz boldogságot a gyermekeknek? Van, aki az 
öleléstől lesz boldog, van, akinek az okoz örömet, ha adhat valamit, de persze volt olyan is, aki 
kapni szeret. Egyik színjátszócsoportos kislánynak az okozott nagy boldogságot, amikor látta a 
harmadikasok örömét előadásuk alatt, de a nagymama sütije, és a legősibb adakozás, az étel 
adása is szóba került. 
Majd elkezdődött a történet, aminek a gyerekek is részeseivé váltak drámajátékok segítségével. 
Jonatán, a bohóc a vízparton ült, becsukta a szemét, és azt játszotta, rájön-e, minek a hangját 
hallja, autókét, cipők kopogását, vagy éppen azt, amikor egy hajó elindul. 
Az írónő kihívott egy gyermeket, kérte csukja be a szemét, a háta mögé állt, és kérte a 
vállalkozó kedvű lányt, próbálja kitalálni, milyen hangot hall a háta mögül. Egy gumit 
csattogtatott mögötte, a csattogásra rá is jött a diák, de hogy mivel, az már kifogott rajta. A 
következő vállalkozó mögött papírt vágott ollóval, majd sorra került a toll csettingetés, és a 
papír tépkedés, ezekre már hibátlanul rájöttek a gyermekek. 
Spekula, a mindig agyaló, mindig gondolkodó gyerek odament Jonatánhoz, és óvatosan 
kérdezgeti, merre is tart. Két másik gyermek tőlük messzebb, egy oszlop mögül leskelődött, 
mikor ezt a bohóc észrevette, rájött, hogy a három gyerek, Spekula, Karola és Csellengő  
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összetartozik. Mint kiderült, együtt szöktek el az árvaházból. Azért együtt jöttek el, mert a 
barátok számukra a legfontosabbak, barátok nélkül nincsen semmi. 
Barátokat hívott ki az osztályból az előadó, kérte, álljanak egymással szembe, mondják meg a 
nevüket, és tegyék hozzá, miért is tartják jó barátnak a másikat. Bíbor azért örül, hogy Emma a 
barátja, mert mindig őszinte hozzá, és mindig igazat mond. Sorba kijöttek a barátok, elmondták 
egymásnak miért is szeretik egymást, egy testvérpár el is pityeredett, és megölelték egymást 
meghatottságukban. 
Jonatán elmegy a gyermekekkel az árvaházba, és magához veszi őket.  
Való világban ilyen szituációban mit kell csinálni, ha egy idegen el szeretne vinni minket? A 
gyerekek pontosan tudták, hogy óvatosnak kell lenni, idegenekkel nem szabad menni sehová, 
nem kell bedőlni az ígéreteknek. 
A történet további részében kiderül, hogy a kis család Jonatán összetákolt, szegényes 
kalyibájába költözik, ami nem túl jó a gyerekeknek, hogy Karolának még sohasem ünnepelték 
meg a születésnapját, hogyan segíti a kis családot Biheka azzal, hogy megmutatja Jonatánnak 
álmában, merre találják a tündérek kincsét. Csellengő nagyravágyása okoz galibát az újonnan 
alakult család életében, aminek a végén el is megy világgá.  
„- Van olyan, aki ment már világgá? 

- Lilivel összevesztem, aztán a Hédivel is, hazamentem, ott anyukámmal vesztem össze, 
ezért a kutyusommal elindultam világgá. A Gébárti  tóig jutottam, de elfelejtettem, hogy 
rajta van a póráz a kutyusomon, aki imádja a vizet, így a blöki belerántott magával a 
tóba. Így végül vizesen hazakullogtunk. 

- Pici voltam, ovis, Zorával, a testvéremmel veszekedtünk valamin, fogtam a táskámat, 
lementem a lépcsőn, a játszótéren megálltam játszani, eközben anya megkérdezte 
Zorától, hogy hol van Lili? Mondta, hogy elment világgá. A játszótéren így még anya 
utolért, később még egyszer elszöktem, akkor a fagyisig jutottam. 

Kiderült, hogy köntösben nem jó világgá menni, egy kislány egy félresikerült hajmosásnak 
köszönhetően addig fenyegetőzött, hogy világgá megy, amíg ezt édesanyja megelégelte, és egy 
szál köntösben kitette lányát a lépcsőházba, hogy akkor hajrá, menjen. Persze ebből a 
szökésből sem lett semmi. 
Az írónő is elmesélte világgá menésének történetét. Volt a házuk mögött egy kapu, amin 
kiskorukban tilos volt átmenniük, így amikor a testvérével valami miatt mérgesek lettek a 
szüleikre összepakoltak, és a tiltott úton indultak el. 20-30 méterre juthattak el a kerítéstől, 
amikor leültek falatozni, mert éhesen nem jó világgá menni, de mivel egy vöröshangyabolyra 
sikerült lecsüccsennie „Bihekának”, így összecsipkedett, fájó popóval tért sürgősen haza 
testvérével. 
Még a regény többi része is szóba került, de az idő is eltelt, így búcsúzásul a gyermekek 
körbeálltak, és az írónő kérte, hogy anélkül hogy megszólalnának, csupán gesztusokkal és 
mozdulatokkal búcsúzzanak el tőle. Volt itt képzeletbeli simogatás, puszidobálás, és persze 
integetés is, majd az egész csapat harsány üdvrivalgás közepette közrefogta egy nagy-nagy 
ölelésbe az írónőt. Ezzel a megható jelenettel zárult a könyvtár számára is talán a valaha látott 
legérzelemdúsabb találkozó. 
 

Gyapay Vera 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2016-BAN A JÓZSEF ATTILA 

VÁROSI TAGKÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉBEN 
 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában az első rendezvény a harmadik 
osztályosoknak szervezett író-olvasó találkozó volt Balázsy Panna írónővel, aki beszélt az 
eddig megjelent regényeiről. A sokak által kedvelt sorozatban Szandra és a 3.b. osztály 
diákjainak mindennapjait követhetik nyomon az olvasók. A beszélgetésből kiderült, hogyan 
születtek meg a könyvek. A Csuromvíz című regényből egy-egy részletet fel is olvasott 
vendégünk. A találkozó résztvevői kérdéseket tehettek fel az írónőnek, hiszen sokan olvasták 
már a könyveit. A program végén az írónő dedikált a gyerekeknek. 
A következő rendezvény az a foglalkozás volt, melyet Pingvin Pityu tartott a Landorhegyi 
Óvoda óvodásainak (mindhárom tagóvodának); Pingvin Pityu elmondta a gyerekeknek, hogy a 
Déli-sarkról érkezett hozzájuk, s rögtön egy feladattal mutatta be, hogyan zsugorodik a 
pingvinek élőhelye. A gyerekek számára egy papírlap fokozatos összehajtogatásával tette 
érzékelhetővé, hogyan csökken a globális felmelegedés és a környezetszennyezés miatt a 
jégmezők nagysága. Kiderült, hogy mindenki tehet ennek a folyamatnak a megállításáért azzal, 
hogy odafigyel, s kevesebbet szemetel, ami pedig a kukákba kerül, azt szelektíven gyűjti. Az 
óvodások feladatokat is kaptak a rendezvényen. Nagyon élvezték, amikor a fiúk és lányok 
egymással versenyezve a pet-palackokat taposhatták laposra. A program végén elhangzott 
Pingvin Pityu dala is, majd minden gyermek kapott egy munkafüzetet, mellyel a foglalkozáson 
tanultakat otthon bármikor átismételheti. 
2016. október 9-én a Könyves Vasárnapon többféle programmal vártuk a gyermekeket és 
szüleiket a könyvtárba. Játszóházakat szerveztünk, az egyikben Hardi Edina óvónő 
vezetésével textilre nyomdázhattak a kicsik, a másikban Domján Károlyné óvónő irányításával 
különböző anyagok felhasználásával boszorkányok készültek. 
A program részeként a kicsik a Meseerdő Bábszínház előadását is megtekinthették. A szegény 
legény szerencséje című mesét a gyerekek örömmel hallgatták, nézték, s a végén nagy tapssal 
jutalmazták az előadást. 
         Horváthné Jóna Mária 
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OLVASÁS ÉS KÖNYVTÁR NÉPSZERŰSÍTÉS A 
CSALÁDFESZTIVÁLON 

 
Mesekuckó - Cimborák és sárkányok 

 
Zalaegerszegen 2016. szeptember 17- én idén is megrendezésre került immár 23. alkalommal 
az Ady iskolában az egyre népszerűbb Családfesztivál. Szülők és gyermekek hada lepte el ezen 
a szombati napon az intézményt, amely sok érdekes programmal várta az érdeklődőket. 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosai (Tóth Renáta, Gyapay Vera, 
Penkalo Alex) is rengeteg programmal készültek a kisebb- nagyobb látogatók örömére. 
Hagyományosan, könyvtárunkban havonta megrendezett Cimbora klubunk résztvevői szép 
számmal megjelentek a számunkra biztosított helyszínen. Programunkat a Verami Duo nyitotta 
meg Rutkai Bori, Palya Bea, és a 100 folk Celsius sárkányos nótáival, majd kezdődhetett a 
játék. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt igyekeztünk a kedvére tenni, így készültünk 
sárkánytotóval, sárkánytűzkereső interaktív játékkal, sárkányetető versennyel, házisárkány 
készítő foglalkozással. A résztvevők, ha az egyes állomásokon megfelelően teljesítettek, 
zsákbamacska jutalmat kaptak, így senki sem távozott üres kézzel. Aki kedvet érzett a 
zenéléshez, kipróbálhatta magát kareoke-ban is, többen eldalolták így, a mindenki által ismert 
Paff, a bűvös sárkányt, a jelenlevők nem csekély derültségére.  
 

      
 
 
Közösségi szolgálatos cimboráink is kivették részüket programunk lebonyolításából, segítettek 
a különböző játékok értelmezésében, kicsiknek a kézműves foglalkozásnál, nagyobbaknak a 
sárkánytotó kitöltésénél (itt a résztvevők próbára tehették tudásukat, mennyire ismerik az 
irodalmi művekben szereplő mesebeli lényeket), és interaktív tűzkereső társasjátékunk 
lebonyolításában.  
Többéves hagyományt folytattunk azzal, hogy a József Attila Városi Tagkönyvtár 
gyerekcsoportja is részt vett ezen az eseményen. Könyvtáros kollégáink változatos olvasás- és 
könyvtár népszerűsítő foglalkozással készültek a hangulatos délelőttre. A fantáziát is 
megmozgató feladatsorokkal a Mesekuckóba várták a gyerekeket, családokat. 
Horváthné Jóna Mária és Jagasicsné Bogatin Mária gyermekkönyvtáros a következő 
programokat valósították meg: őszi mese, rajzoljunk együtt, meserejtvény, levélvarázs 
kézműves program, diós társasjáték, diómalom közösségi játék, és levélszív dekoráció készítés. 

 
26 

 



MŰHELY 

Nagyon örültünk, hogy sokan velünk töltötték a délelőttünket vidáman, és aktívan vettek részt 
programjainkon. Jövőre reméljük, ismét sokan eljönnek, és hasonlóan jó hangulatú délelőttben 
lesz részük, mint idén!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tóth Renáta – Gyapai Vera - Horváthné Jóna Mária 
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ZALAI GYERMEKKÖNYVHÉT A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁR GYERMEKRÉSZLEGÉBEN 

 
Fogas kérdések címmel Kóta Erika dentálhigiénés szakember tartott előadást gyerekeknek a 
helyes fogápolásról 2016. november 21 –én. A fogkefe, fogkrém kiválasztásának fontosságára 
valamint a helyes szájápolásra is felhívta a diákok figyelmét, sőt még egy óriás fogkefével is 
szemléltette a helyes használatot. A fogaink védelméért a napi fogmosás nagyban segít 
megőrizni fogaink épségét, amelyet többször is kiemelt előadásában. A megelőzésre kell 
nagyobb figyelmet fordítania minden gyereknek: megfelelő étkezéssel, fogmosással, 
rendszeres fogorvosi vizsgálattal. A fogak megbetegedésének lehetséges veszélyeit pontokba 
szedve foglalták össze. Mi a manó? címmel rövid fogászati felvilágosító animációs filmet 
néztek meg. Különféle szemléltetőeszközöket hozott magával, amelyekről beszélve nagyon 
színesítette az előadását és azonnal megnyerte a gyerekek tetszését, figyelmét. Az előadó 
közvetlensége, barátságossága, játékossága a gyerekeket arra késztette, hogy bátran feltegyék 
neki a témával kapcsolatos kérdéseiket. A foglalkozás végén különféle fogápolással 
kapcsolatos könyveket, nézegethettek és kölcsönözhettek a gyerekek.  
 
         Horváthné Jóna Mária 
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KÖNYVTÁR-NET TÁBOR 2016-BAN 
 
 
Az idei évben a DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtár és a JAVK Olvasóinkért Könyvtári 
Alapítvány közösen hirdette meg a Könyvtár-Net tábort. Olyan 10-14 éves gyerekeket vártunk 
a táborba, akik nyáron is szívesen foglalkoznak informatikával. Az első táborunk 2016.06.20-
2016.06.24-ig, többségében felsősök, 7-8 osztályosok részvételével zajlott. A második tábor 
időpontja 2016.06.27. -2016.07.01. között valósult meg, itt a kisebb korosztály képviseltette 
magát, 3-4-5.osztályosokkal. A tanítás projektoros vetítéssel történt, a könyvtár 
olvasótermében. Technikai eszközeink: 9 db személyi számítógép, laptop, projektor, 
vetítővászon, tábla volt. A napi beosztás szerint 10 órakor szünetet tartottunk és tízórait, 
innivalót biztosítottunk a gyerekek számára. Az első csoporttal kerestünk interneten, különböző 
honlapokkal ismerkedtünk, feladatokat oldottunk meg, weblapot szerkesztettünk, fotóztunk, 
képszerkesztőkben dolgoztunk. Szóbeli feladatot többet is kaptak, itt mindig a leggyorsabb 
győzött, természetesen a helyes megoldással. Az első nap két nyertesünk volt Füle Gergő és 
Letenyei Áron. Ezek a villámfeladatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy felmérjem a 
gyerekek tudásszintjét. A munka során hamar kiderült számomra, hogy a résztvevők milyen 
ügyesek, gyorsak, érdeklődőek, pontosak. Elmondásuk szerint nagyon szeretik az olyan 
feladatokat, amelyek kihívást jelentenek számukra, mint például a weblap készítés vagy a 
képszerkesztés. A tábor csütörtöki napján egy fotózással egybekötött szombathelyi 
kirándulásra került sor. A Kámoni Arborétumban sok szép természetfotó készült, amellyel 
különböző képszerkesztő programokban dolgoztunk. Az utolsó nap a rólunk készült közös 
fotóval búcsúztunk el egymástól. A második csoporttal megismerkedtünk a könyvtár 
weblapjával, az internetes honlapok következtek, majd a PowerPoint programban dolgoztunk. 
Fotózni indultunk a héten a kicsikkel is Szombathelyre. Sok, érdekes felvételt csináltunk, 
ezekből fotókollázsokat készítettünk másnap. A közös búcsúajándékuk egy mindenki által 
aláírt csoportfotó volt. Könyvtár-Net noteszt kapott minden táborozó az első nap, amelybe az 
órák során jegyzetelhetett. A kapott információk előhívásához ez nagy segítség lehet a jövőben.  

 
 
Horváthné Jóna Mária 
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NÉPMESE NAPJA A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN 
2016. SZEPTEMBER 30. 

 
A József Attila Városi Tagkönyvtár Gyermekrészlege 2005 óta minden esztendőben felolvasó 
nappal ünnepli Benedek Elek születésnapját. 
Idén „Legkedvesebb meséim” címmel rendeztük meg a programot, melyen Nitsch Erzsébet 
tagkönyvtár-vezető és Szakácsné Szentgróti Ágota, a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal 
óvodai szakreferense köszöntötte a gyerekeket és a pedagógusokat. 
A mesemondó verseny egyik győztese, Dóra Cseppke meséjével kezdődött a felolvasás. 
Félórás váltásokkal a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola tanulói és az Eötvös József 
Általános Iskola diákjai egyenként, illetve csoportokban olvasták fel kedvenc meséiket. Az 
Űrhajós, a Landorhegyi, és a Kodály Óvoda óvónői egy-egy, a gyerekek által nagyon kedvelt 
mesével készültek. Minden résztvevő csoport egy emléklapot kapott búcsúzóul. 
 

Horváthné Jóna Mária, Jagasicsné Bogatin Mária, Szakál Eszter 
 
 

 
 

 

 
30 

 



MŰHELY 

HELYISMERETI TEVÉKENYSÉG A  KISTELEPÜLÉSI 
KÖNYVTÁRAKBAN  

 
Szakmai nap a megyei könyvtárban  

 
  
2016. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a kiskönyvtárak 
helyismereti tevékenysége és a helyi értékek számbavétele, őrzése volt a szakmai nap 
témája. A szép számmal megjelent könyvtárosokat Horváth Gábor, a  Polgármesteri Hivatal 
Humánigazgatási Osztályának szakreferense köszöntötte.  
Ezt követően Mennyeiné Várszegi Judit, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 
elnöke A helyismereti munka lehetőségei egy helyismereti szemléletű könyvtárossal a 
kistelepülési könyvtárakban címmel tartott előadást. Elmondta, hogy minden nyilvános 
könyvtár feladata a lokális információk, dokumentumok gyűjtése, feltárása, archiválása, 
hozzáférhetővé tétele. Helyismereti dokumentum, ami helyi tartalmú, helyi kiadvány, vagy 
helyi szerző műve. A helyismereti gyűjtőkör - tartalmi szempontból a földrajzi, a kronológiai 
szempontok - meghatározása nagyon fontos. Helyinek tekinthető az adott település, a földrajzi 
egység, közigazgatási terület egyaránt. Helyismereti szempontból kiemelt fontosságú a helyi 
személyekre és a helyi testületekre vonatkozó információk összegyűjtése. Helyi személy, aki 
ott született, vagy élt, illetve meghalt. Formai szempontból is fontos meghatározni a 
gyűjtőkört: nyomtatott (könyvek, folyóiratok, lapkivágatok, aprónyomtatványok, 
kisnyomtatványok, térképek, kották) és kéziratos dokumentumok, kép- és hangdokumentumok, 
másolatok és számítógépes adathordozók is beletartoznak. A helyi újságok különösen fontos 
forrásai a helytörténeti kutatásoknak.  
 

    
 
Mennyeiné Várszegi Judit beszélt a helyismereti állomány gyarapításáról, feltárásáról és a 
helyismereti tájékoztatás formáiról is. A helyismereti állomány kurrens és retrospektív módon 
gyarapítható. A gyarapítás módja lehet kötelespéldány szolgáltatás, vásárlás, ajándékozás, 
csere, személyes begyűjtés, digitalizálás. Érdemes a helyismereti gyűjteményt 
különgyűjteményként kezelni, megkülönböztető jellel ellátni. A helyismereti dokumentumok 
feltárásának formája lehet kartoték, vagy számítógépes rendszer. Lehet külön nyilvántartása a 
képeknek és cikkeknek. A helyismereti tájékoztatás lehet passzív (visszakereső), vagy aktív 
(szétsugárzó). A helyismereti tájékoztatássegédletei elsődleges források: lexikonok, 

 
31 

 



MŰHELY 

monográfiák, bibliográfiák, a helyi állomány dokumentumai, valamint internetes adatbázisok, 
honlapok.  
A szakmai nap folytatásaként a kistelepülési könyvtárak helyismereti tevékenysége során 
használható internetes forrásokat mutatta be Takáts Béla, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár 
igazgatója. Kiemelte, hogy a településre, illetve a települési könyvtárra vonatkozóan 
információs szempontjából nagyon fontos a honlap/honlapok rendszeres tartalmi frissítése. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a honlapok korábban mentett, archív változatát 
visszakereshetjük a http://web.archive.org oldalon. A keresőbe beírjuk a honlap URL-jét, majd 
kiválasztható, hogy mely időpont mentett változatás szeretnénk megtekinteni. Helyismereti 
információk szempontjából fontos internetes források a megyei közgyűjtemények, a megyei 
napilapok weboldalai. Takács Béla végezetül felhívta a figyelmet néhány portálra, amelyek jól 
használhatók a helyismereti információszolgáltatásban: Hungaricana Közgyűjteményi Portál 
(https://hungaricana.hu), Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (http://epa.oszk.hu), 
Fortepan (http://fortepan.hu/) stb.   
Kiss Gábor igazgató a megyei könyvtár helyismereti szolgáltatásairól beszélt, majd a baki, 
gyerekek bevonásával működő értékőrző törekvésekről Baloghné Bacsa Ibolya számolt be. 
Körmendy Marianna a zalabéri könyvtár központi értékőrző szerepéről szólt, hiszen a 
községben náluk található a helytörténeti gyűjtemény is. A helyi különlegességekről kiállítással 
emlékeztek meg nemrég. A gyenesdiási Klubkönyvtár helyismereti tevékenységéről Hársfalvi 
György igazgató számolt be, kiemelve a helyi kiadványok falutörténeti jelentőségét.  
A szakmai napon adtuk át az Olvasóinkért díjat, amelyet a könyvtárunk mellett működő JAVK 
Olvasóinkért Alapítvány adományoz évente. Ezúttal a nemrég nyugállományba vonult Vincze 
Istvánné gősfai könyvtáros kapta az elismerést. A díjazott 1992-ben kezdte könyvtárosi 
munkáját Gősfán, a 980 kötetes könyvtár ekkor még a régi iskola épületében volt, 1993-tól 
lehetőség nyílt a könyvtár bővülésére. Vincze Istvánnénak nagy szerepe volt az eMagyarország 
Pont kialakításában, a kultúrotthon vezetőjeként színes programokat szervezett, 1998-ban 
megalapította a Gősfai Baráti Kör Tánccsoportját. Közreműködésének köszönhető, hogy a 
Gősfai Helytörténeti Gyűjtemény megőrizte a helyi értékeket, a település történetének tárgyi 
emlékeit. 
        Sebestyénné Horváth Margit 
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„MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA” 
 

Megyék közötti KSZR műhelytalálkozók a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 
 

2016-ban a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai 3 alkalommal vettek részt 
KSZR Műhelynapokon, márciusban Szegeden, szeptemberben Szekszárdon, novemberben 
Miskolcon volt országos KSZR Műhelynap. Mindegyik program segíti a további szakmai 
munkánkat. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a szekszárdi műhelynapokon a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár továbbképzési gyakorlatát is bemutathattuk.2 Ezen kívül 
két alkalommal volt Dél-Dunántúli Regionális Műhelytalálkozó, júniusban Kaposváron és 
novemberben Zalaegerszegen. Majd egy Nyugat-Dunántúli régiós KSZR tanulmányút 
helyszíne is volt a megyei könyvtár, amelyen a zalai és a Győr-Moson-Sopron megyei kollégák 
vettek részt. Ez utóbbi két zalaegerszegi tapasztalatcsere különösen eredményes volt 
számunkra, hiszen gyakorlati tapasztalatokról esett szó. 

A IV. Regionális KSZR műhelytalálkozó 
meghívott résztvevői voltak az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár (Szekszárd, Tolna megye), a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
(Kaposvár, Somogy megye), a Csorba Győző 
Könyvtár (Pécs, Baranya megye), valamint a 
Zala megyei szolgáltatásba bekapcsolódó városi 
könyvtárak, a Fejér György Városi Könyvtár 
(Keszthely), a Halis István Városi Könyvtár 
(Nagykanizsa), a Városi Könyvtár Lenti (Lenti), 
a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 
(Letenye). További résztvevők voltak a 

zalaegerszegi és a kaposvári kulturális GESZ munkatársai, akik a két megye KSZR 
szolgáltatásához kapcsolódó gazdálkodási gyakorlatát tekintették át.  
 
A program témái voltak: 

• A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása. A KSZR 
költségvetés tervezése, költségkategóriák, arányok (Bevezető előadás: Sebestyénné 
Horváth Margit) 

• A minőségi KSZR szolgáltatás mutatói, a feladatellátás dokumentálása. (Bevezető 
előadás: Nitsch Erzsébet) 

• A KSZR forrásból beszerzett eszközök nyilvántartása, átadása a településeknek, 
állományleltár készítés. (Bevezető előadás: Kiss Gábor) 

• Egyéb témák között szó esett a „KSZR 5 éves fejlesztési terv 2016. évi helyzetkép” 
című beszámoló elkészítéséről, a szolgáltató helyek állományvédelméről, a 
KönyvtárMozi program szervezéséről. 

Az előadások és témák a kötetlen  beszélgetés, az ötletelés elindítását szolgálták, mindenki  
választ kaphatott az őt érdeklő kérdésekre. 
A minőségi szolgáltatások a kistelepülések irányába című pályázati projekt keretében a győri 
dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai tanulmányúton jártak Zala 

2 Lásd Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtáros alapismeretek, továbbképzési gyakorlatok, tapasztalatok Zala 
megyében című írását e lapszámunk 6-13. oldalán. 
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megyében. Céljuk a zalai „jó gyakorlat” megtekintése volt. Megtisztelve éreztük magunkat, 
hogy munkánkat elismerik, nagy izgalommal készültünk a fogadásukra. Tájékoztatást kaptak a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kistelepülési szolgáltatásairól. A program keretében 
ellátogattak a nagykapornaki, az alsónemesapáti és a nagykutasi könyvtári információs és 
közösségi helyekre is. 
Először a 2016-ban megújult nagykapornaki könyvtárban egy bemutató foglalkozást tartottunk. 
„Az internet veszélyei” címmel Horváth Viktória könyvtáros tartott előadást felső tagozatos 
gyerekek. Ezt követően körbevezettük őket a „Helyi értékek diákszemmel”  című kiállításon, 
mely a tavaly meghirdetett fotópályázatunk legjobb képeit tartalmazta. 
Utunk következő állomása Alsónemesapáti község volt. Krápicz Lászlóné, a helyi könyvtáros 
és „mindenes” mesélt munkájáról. Arról, hogyan tudta elérni, hogy a szinte egyáltalán nem 
látogatott könyvtárat a falu pezsgő központjává változtatta. 
Ebéd után eszmecserére ültünk össze, ahol megválaszoltuk  a győri kollégák kérdéseit, 
összevetettük a „nálunk így-nálatok úgy” módszerek hatékonyságát. 
A szakmai nap befejező állomása Nagykutas községben zajlott, ahol  Dr. Marótiné Diószegi 
Erzsébet könyvtáros aktív kulturális és közösségi munkáját ismerhették meg a vendégek. 
Nagykutas kiváló példa arra, hogy szívvel-lélekkel dolgozva kevés pénzből is maradandót lehet 
alkotni. 

  Dóráné Mészáros Anikó - Sebestyénné Horváth Margit 
 
 

      
         Nagykapornakon     Alsónemesapátiban 
 

      
  a DFMVK-ban         Nagykutason 
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KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS ’56 ZALAEGERSZEGI 
ESEMÉNYEIRŐL 

 
A forradalom 60. évfordulójának megünneplése sokféle esemény megrendezésére adott 
alkalmat. Ezek egyike szakmai kerekasztal konferencia megrendezése volt a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében. A résztvevők a téma értő képviselői, levéltárosok, 
muzeológusok és könyvtári szakemberek. A beszélgetés irányítását Kiss Gábor 
könyvtárigazgató vállalta. 
A köztudatban az a kép él, hogy a forradalom Budapesté. Azonban az események nemcsak a 
fővárosban zajlottak. A beszélgetés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet e tényre. 
Megyénkben számos szakmai kiadvány dolgozta fel a helyi történéseket, de mindez a 
köztudatba kevéssé ment át. A beszélgetés jó alkalom volt ezek áttekintésére.  
Bevezetésképpen Béres Katalin történész elevenítette fel a véres eseményt, amikor 
Zalaegerszegen, október 26.-án, az Ady utcai pártházból a tömegbe lőttek. A választott 
küldöttség felszólította Dénes István első titkárt, hogy mondjon le. Ő látszólag ezt megtette. A 
tömeg ekkor követelte, hogy jöjjön ki, és álljon közéjük. Ekkor jöttek a lövések bentről. Hat 
sebesült és két halott maradt ott. Németh Imre, a Tejüzem dolgozója, és Telenkó János honvéd. 
Kapiller Imre levéltáros egy eddig kevéssé preferált vonalat vizsgált. Milyen volt a 
Néphadsereg katonáinak a hozzáállása? A forradalom napjaiban egymásnak ellentmondó 
parancsokat kaptak a katonák. A tisztek sem tudták mi tévők legyenek, melyik oldalra álljanak. 
Fentről várták az utasításokat, ahol ugyanolyan tanácstalanság uralkodott. A katonaság 
műszaki állapotára jellemző, hogy a Pártház elé vezényelt öt harckocsiból mindössze kettő ért 
oda. Egy útközben lerobbant, kettő pedig hátra maradt ennek biztosítására. 
Csomor Erzsébet levéltáros a Zalaegerszegi Forradalmi Tanács megalakulásáról szólt. Óriási 
tömeg gyűlt össze a Petőfi Klubban (ma a Göcseji Múzeum épülete), ahol a tanácskozást egy 
budapesti egyetemista nyitotta meg. Varga Ferencet választották meg elnöknek, a titkár pedig 
Pék József lett. 
A forradalom napjaiban szinte megállás nélkül üléseztek. Ekkor vállalt szerepet Fülöp István, 
Szerencsés Rudolf, Ostoros Károly is, amiért a megtorlást követően súlyos árat kellett 
fizetniük.  
A helyi sajtó pontos kronológiája a forradalom eseményeinek. Erről dr. Gyenes Imre 
helytörténeti könyvtáros beszélt. Október 26-án a rendes kiadást követően rendkívüli szám 
jelent meg. Nemzetiszín kerettel, lelkes, felszabadult cikkekkel. Október 28-án szakítanak a 
korábbi elnevezéssel, „Új Zala” címmel új szerkesztőség alakul. A főszerkesztő Rákosy 
Gergely. A felszabadult sajtó elemi erővel mutatkozik meg. A november 4-i számban Pál 
József ír verset „A szabadsághoz!” címmel. A „Világ proletárjai egyesüljetek”feliratot felváltja 
a „Szabad Független Magyarországért” szlogen. Közlik a Nagy Imre beszédet, a kilépést a 
Varsói Szerződésből.  Néhány napig tart csupán az eufória, a november 6-i szám már újra az 
MDP lapja. A sajtó előbb konszolidálódik, mint az utca, ahol még decemberben a meghirdetett 
országos sztrájkhoz csatlakoznak a zalaegerszegiek. Szentmihályi Imre múzeumigazgató 
azonban ekkor már csak titokban meri a fényképfelvételeit elkészíteni. 
              Gyenes Imre 
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HELYI ÉRTÉKEK GYERMEKPERSPEKTÍVÁBÓL 
 

„Települési értékek diákszemmel” címmel írt ki fotópályázatot 
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár   

 
 A nyár folyamán meghirdetett pályázat alapvető célja az volt, hogy az általános 
iskolások felfedezzék lakóhelyük értékeit, jobban megismerjék és a fotóikon keresztül 
bemutassák azokat. A feladat olyan fénykép, vagy fotómontázs készítése volt, amely 
személyes kötődés, élmény alapján készül. A témaválasztásban a megyei könyvtár nagy 
szabadságot adott, hiszen lehetett épített környezeti, természeti érték, szellemi kincs, sőt akár 
személy, közösség is. 
Az elkészült alkotásokkal július végétől egészen október 15-ig lehetett pályázni, az 
eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására november 5-én került sor. A vendégeket 
Sebestyénné Horváth Margit köszöntötte. A megyei könyvtárellátási csoport vezetője 
kiemelte, hogy a pályázaton 20 településről 56 gyermek összesen 150 művel vett részt, a 
pályázat lebonyolításában pedig nagy szerepe volt a KSZR csoport munkájának. Kiss Gábor 
igazgató elmondta, hogy öröm volt látni a gyerekek alkotókedvét és ötletességét, valamint 
hangsúlyozta, hogy egyéni látásmód és változatos témák jellemezték a képeket. 
A műveket Gedeon Tamás, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola tanára, Káli Csaba, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese és Kardos Ferenc, a 
Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese értékelte. A díjátadáson közreműködött 
Konczér Katalin, a Zala Megyei Értéktár Bizottság elnöke is, a programot pedig az Aranykapu 
együttes műsora színesítette.  
Fotó kategóriában Deák Patrik (Nemesapáti) érte el az első helyet, a második helyen Szeidli 
Katinka (Zalabér) és a milejszegi Varga Dominik osztozott. Szintén megosztott helyezett lett 
harmadikként Varga Kira (Nemesapáti) és a Nagykutast bemutató Bödör Bence. Ez utóbbi 
településen élő diákok voltak egyébként a legaktívabbak, hiszen a faluból összesen 19 
gyermek pályázott. A montázs kategória győztese Csóbor Mátyás lett, aki Böde szépségeit 
mutatta be. A második helyezett díját Varga Boglárka (Nemesapáti), a harmadikét pedig a 
zalabéri Csizmazia Veronika vehette át. Különdíjban részesült Varga Szabolcs (Boncodfölde) 
és a nagykutasi Boronyák Gergő. Emellett minden pályázónak jelképes ajándékkal köszönte 
meg könyvtárunk a részvételt. 
         Scheiber Veronika 
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KÖNYVTÁRAVATÁS  NAGYKAPORNAKON 

 

A nagykapornaki könyvtár évekig mostoha körülmények között – régi, felújításra szoruló 
épületben, elavult bútorzattal - működött.  A faluvezetés felismerte, hogy a könyvtárat egy 
megfelelő, közönség közeli helyre kell átvinni. Sifter Péter polgármester úrral egyeztetve - a 
település lehetőségeit figyelembe véve -  még 2015-ben közösen kiválasztottuk a könyvtár  új 
helyét. A falu központjában elhelyezkedő Faluház több kisebb helyiségének összenyitásával 
elkezdődtek a leendő könyvtár felújítási munkálatai. 
Párhuzamosan a könyveket előkészítettük átszállításra, selejteztünk és jelzettel láttuk el, 
rekeszekbe, dobozokba pakoltuk őket. 
Az igényes felújítást követően a helyi könyvtárosunk, Sipőcz Sarolta szervezésében a 
falugondnoki autó igénybe vételével megtörtént a dokumentumok átszállítása.  Kialakítottuk a 
könyvtári rendet, eligazító feliratokat helyeztünk ki. 
A költöztetésben, pakolásban a KSZR munkatársai mellett a település közmunkásai is komoly 
részt vállaltak.  Köszönettel tartozunk nekik. 
A DFMVK a könyvtári szolgáltatási keretében 9 db könyvtári polcot, szőnyeget, asztalt és 
babzsák fotelt vásárolt, a helyiség  berendezése lehetővé teszi kisebb létszámú iskolai és 
óvodás csoportok fogadását.  A nagyobb létszámú rendezvényeket az IKSZT  
„nagytermében” tartják. 
 

   A 
könyvtár avatása, átadása 2016. szeptember 22-én Kiss Gábor  a DFMVK mint szolgáltató 
könyvtár igazgatójának köszöntőjével kezdődött, majd Sifter Péter polgármester úr baráti 
szavaival folytatódott.  A KSZR csoport vezetője Sebestyénné Horváth Margit és két 
munkatárs is részt vett a megnyitón.  A jelenlévők között volt az IKSZT vezetője és 
könyvtárosa Sipőcz Sarolta, a szomszédos községek polgármesterei a falu érdeklődő lakosai  
és az önkormányzat munkatársai.  Örömmel láttuk, hogy a jelenlévőknek is tetszett az új 
könyvtár és reménykedünk, hogy több olvasó és még több program színhelye lesz a jövőben 
ez a közösségi tér. 
A megnyitót Dr. Müller Imre professzor hobbi természet fotós kiállítása színesítette, 
amelynek a címe ”Értékeink Nagykapornakon”.  A gyönyörű, színes fotók kellemes 
színfoltjai voltak a rendezvénynek. 
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A program folytatásaként Lovranits Júlia meseolvasó műsora szórakoztatta az általános 
iskolásokat. Júlia interaktív formában, a gyerekek közreműködésével afrikai és indián 
népmeséket dolgoz fel. Kézjeleket használva a gyerekeket is bevonja a játékos mesélésbe. 
Mesélt a madarakról a hangjukat utánozta és kézjelekkel mutatta be a madarakat.  A saját 
mesével is rendelkező mesemondó nagy sikert aratott a gyermekek és jelenlévők körében.   
 

                 
 
Baráti beszélgetéssel és vendéglátással zárult a könyvtár megnyitó. Szó esett a jövőben 
elvégzendő feladatokról és a könyvtár eredményesebb működéséről. Jó munkát, sok olvasót 
kívánunk az új könyvtárban a régi könyvtárosnak, Sacinak. 
 
 

        Senkóné Horváth Ilona 
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KÖNYVBARÁT KÖR AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS 
TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
 

2013 februárjától működik könyvtárunkban a Könyvbarát Kör. Szeptembertől 
júliusig, a havi egyszeri találkozókon általában 14 fő vesz részt a rendezvényen. Minden 
alkalommal beszámolókkal, és olvasónaplókkal készülnek a tagok. Egy-egy, már szinte 
elfeledett, vagy éppen kortárs író munkássága is előtérbe kerül, új ismereteket nyújtva. 
Nemcsak komoly témák szerepelnek a tematikában, sokszor színesítjük játékos feladatokkal, 
videókkal is ezeket az alkalmakat. 

Vendégünk volt Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója. Előadásának témája: „Jól esik 
köztetek lenni…” Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében. Az előadás családias 
hangulatú beszélgetéssel zárult.  
 A nyári szünet sem telik a tagoknak feladatok nélkül. Mindenki „kötelező” 
olvasmánnyal ellátva készülhet a Könyvbarát Kör szeptemberi folytatására. 

 
 
 

Sámson Bernadett 
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RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEM ÓRA 

 
Rendhagyó történelemórára vártuk az érdeklődőket és a Gelsei Weöres Sándor Általános 
Iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjait 2016. november 14-én a Petőfi Sándor 
Emlékkönyvtárba. Az órát a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Nagykanizsai 
Hadnagyságának tisztségviselői tartották. Korhű, első világháborús egyenruhákban érkeztek 
az előadók, a kapitány úr pedig vitézi egyenruhában.  
Először vitéz Bartal György, a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Zala Megyei 
Székkapitánya beszélt a szervezetükről, a vitézségről. A Vitézi Rend alapítói olyan egyéneket 
avattak vitézzé, akik a harctereken és a nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes 
bátorsággal állták meg a helyüket, magas kitüntetésben részesültek, vagy önfeláldozó 
bátorsággal párosult kiváló nemzetszolgálatban tűntek ki. Társadalmi állásra és rangra való 
tekintet nélkül a Vitézi Rend tagjai lehettek mindazok, akik az előírt feltételekkel 
rendelkeztek. A székkapitány úr bemutatta a vitézek által napjainkban viselt díszszablyákat is, 
melynek kapcsán egy gelsei vitézről is szó esett. A díszszablya család létrehozásánál az 1926. 
évben avatott vitéz Kalamár Szilveszter gelsei lakos földben elásott, majd felújított szablyája 
az ún. „zalavármegyei vitézi szablya” volt a minta (sajnos, ezt csak fényképen láthattuk).  
Majd v. Kósa Miklós Csaba mutatta be első világháborús érem- és kitüntetés gyűjteményét, 
melyben jó néhány ritkaság is megtalálható, többek közt például hölgyeknek adományozott 
kitüntetések. Aztán következett a „gyakorlati bemutató”, melyet nagyon élveztek a diákok. 
Fel lehetett próbálni a korhű egyenruhákat, kézbe lehetett venni az eredeti, hatástalanított 
fegyvereket, a fiúk legnagyobb örömére. A fegyverek és a ruházat bemutatásában v. Czernek 
István volt a diákok segítségére. A lányok inkább a kitüntetéseket nézték csodálattal. A 
tervezett egy tanórából duplatanóra lett, de még így is gyorsan elrepült az idő.  
Az első világháború témakörében az iskolai tananyagban megismert katonai és politikai 
eseményeket, jól kiegészítette ez a rendkívüli történelemóra, ahol a bemutatott tárgyakon 
keresztül a tanulók betekintést nyerhetnek az első világháború magyar katonáinak és az otthon 
maradottaknak a sorsába. A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatta. 
 

Jakabfiné Bársony Judit 
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NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS GELSÉN 
Országos Könyvtári Napok – 2016. október 3-9. 

 
2016-ban is, immár tizedik alkalommal, csatlakoztunk Országos Könyvtári Napok 
eseménysorozatához. Az idei év szlogenje a következő volt: Nagy Könyvtári Beavatás! 
Találkozzunk a könyvtárban! Tartalmas, színvonalas programokkal készültünk, melyek 
újdonságokat kínáltak a rendszeres könyvtárlátogatóknak éppúgy, mint azoknak, akik ezekben 
a napokban ismerkedtek a sokszínű könyvtári szolgáltatásokkal. 
A Petőfi Sándor Emlékkönyvtár rendezvényei a következők voltak: 
Október 3-14-ig volt látogatható a Dédanyáink, nagyanyáink öröksége c. kiállítás régi 
horgolásokból, melynek hangulatát az alábbi idézet tükrözi a legjobban: „A horgolás-
kézimunka által a szépségnek egy olyan árnyalatát ismerhetjük meg, amely más, mint a zene, 
a vers, vagy más művészetek, de ugyanúgy formál, nemesít és boldoggá tesz.”(Szirmai 
Szorgos Kezek). A Kedvenc könyveink kiállításra a helyi iskola diákjai hozták el kedves 
mesekönyveiket, regényeiket, illetve írtak könyvismertetőket, melyeket szintén bemutattunk. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a kiállítások megrendezéséhez, sikeréhez. 
A legkisebbeket a Vajda Margit zenepedagógus által vezetett Kerekítő foglalkozásra hívtuk, 
az első osztályosok részt vettek a Játsszunk együtt, próbáld ki te is! - környezetbarát fa- és 
népi játékokat bemutató programon. A „Régi könyvek új élete” foglalkozásokon a megkopott 
könyvek új életre keltek egy sündisznócska formájában, melyek most az íróasztalok új díszei 
lehetnek. Nagyon mozgalmas, sikeres rendezvénysorozatot hagytunk magunk mögött, mellyel 
talán sikerült a könyvtárakra irányítani a figyelmet.  

Jakabfiné Bársony Judit 
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 

Rendezvények 2016-ban  
 
 Január 26-án került sor könyvtárunkban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett 
Keresztury Szavalógálára. Az ünnepséget Dr. Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság 
elnöke nyitotta meg. A rendezvényen városunk középiskolásai Keresztury Dezső egy-egy 
versét adták elő, a programon közreműködött Kunhegyi Eszter, a Pálóczi Horváth Ádám 
Zeneiskola növendéke. 
 
Az Internet Fiesta keretein belül március 17 – 24. között „Kérdezd a könyvtárost!” címmel 
különböző témákban lehetett segítséget kérni a munkatársaktól. E témák: Internetes 
információkeresés gyorsan és hatékonyan; Kutatás a Zalai Tudástárban; Tanulást segítő, 
támogató oldalak bemutatása; Adatbázisok használata a mindennapoktól a tudományos 
disszertációkig; Kutatás irodalmi adatbázisokban; Az elektronikus könyvtár kiadványai a 
megyei könyvtárban; Folyóiratbázisok és a MATARKA; Nádas Péter digitális megjelenései; 
Internethasználati tanfolyam időseknek. Olvasóink éltek a lehetőséggel, számtalan kéréssel, 
kérdéssel fordultak a könyvtár tájékoztató könyvtárosaihoz. 
 
Április 5-én kollégánk, Tóth Imre : Exit című verseskötetének bemutatójára került sor 
intézményünkben. A szerzővel Dr. Payer Imre költő, irodalomtörténész beszélgetett, a versek 
tolmácsolásában Czegő Teréz színművész „segédkezett”. 

 

 
 

 
Április 12-én délután került sor intézményünkben a kollégáink alkotta Verami 785 duó 
Költészet Napja alkalmából bemutatott műsorára, Versek dalban címmel. A nagy számban 
megjelent gyermeksereg hálásan fogadta az előadást. 
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A Költészet napja alkalmából április 15-én is szerveztünk egy programot Tollforgató 
Tanoncok összejövetele címmel. Vendégül hívták Tóth Imre kollégánkat, akivel irodalmi 
alkotásaikról, műveikről beszélgettek a résztvevők. 
 
Április 21-én Találkozás(ok) Kamondy Imrével címmel szerveztünk egy érdekes, beszélgetős 
programot, melyen a résztvevők kérdéseiket, véleményüket tolmácsolhatták a meghívott 
vendég felé. 
 
Május 19-én Zsirai László Hármas könyvbemutató c. programját tartottuk meg 
intézményünkben. Az „érezzék egy kézfogásról”, Jégeső Afrikában , Üzenet Szamáriából  
című köteteket a szerző mutatta be, az esten közreműködött Kubik Anna Kossuth - és Jászai 
Mari - díjas színművész. 
 
Május 31-én jó hangulatú irodalmi esttel vette kezdetét könyvtárunkban az idei Ünnepi 
Könyvhét programsorozata. A rendezvényen Nászta Katalin: Te tudsz engem, Uram című 
verseskötetét ajánlotta figyelmünkbe Szemes Péter esztéta. A versekből a szerző, Nászta 
Katalin és Czegő Teréz színművész tolmácsolásában kaphattunk ízelítőt. 
 
Június 7-én könyvtárunk vendége volt Göncz László muravidéki író, történész. A szerző 
Határ-szél című kötetét Kiss Gábor könyvtárigazgató mutatta be, szép számú közönség előtt. 
A könyvből Ecsedi Erzsébet Aase-díjas színművésznő olvasott fel részleteket. 

 

 
 
 

Június 9-én tartottuk a 87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok megnyitóját. A 
könyvhetet Dr. Cséby Géza, a Pannon Írók Társasága elnöke nyitotta meg, majd az író 
megtartotta Keszthely az irodalom vonzásában c. előadását. Az esten közreműködött a 
Verami 785 duó. A találkozó végén jó hangulatú beszélgetés alakult ki.      
 
Június 21-én nagy érdeklődést keltő könyvbemutatóra került sor könyvtárunkban. Keresztury 
József : Úton, nehéz méltósággal című emlékkötete került az érdeklődő olvasók elé. Kiss 
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Gábor igazgató köszöntője után Nyakasné Túri Klára beszélt a könyv születésének 
körülményeiről, majd dr. Gyimesi Endre, a Keresztury-emlékbizottság elnöke ismertette a 
kiadványban szereplő írásokat, és a szerző életéről is elhangzottak életrajzi adalékok. Az est 
során dr. Gyenes Imre és Szakál Eszter olvasott fel részleteket a könyvből.    
 
Június 25-én ez évben is bekapcsolódtunk a „Múzeumok Éjszakája” programsorozat 
zalaegerszegi rendezvényeinek sorába. 17 órakor Cserhalmi Henriette könyvrestaurátor tartott 
bemutatót könyvtárunk ritkaságaiból A páncélszekrény titkai – utazás a múltba címmel. Az 
érdeklődők élvezettel nézték, lapozták a bemutatott könyvritkaságokat, térképeket, s 
hallgatták a szakszerű és érdekes előadást könyvtárunk kincseiről. 
 
Szeptember 14-én intézményünk tudományos emlékülést szervezett a Zalaegerszegi 
Törvényszéken „Széchenyi István gróf születésének 225. évfordulója” tiszteletére. Az 
emlékülésen 8 nívós előadás hangzott el, melyeket a résztvevők rendkívüli tetszéssel 
fogadtak. 
 
Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata október 3.–9. között 
zajlott. Ennek részeként október 4-én, kedden Bencze Lajos: „Szóval vágok rendet” c. 
kötetének bemutatójára került sor. Az estet a lendvai fiatal szavalók előadása színesítette. 
 
Október 3-án különleges eseménynek lehettünk tanúi. „Hangulatok és érzések” címmel 
Horváth Bernadett díszlet- és jelmeztervező-asszisztens munkáiból nyílt könyvtárunkban 
kiállítás. A fokozott érdeklődés jelezte, hogy mennyire szükség van más művészeti ágak 
bemutatkozására, megismerésére. 
 

       
 

Október 5-én Borbáth Péter: „Guatemala – Mexikó. Maják a jelenben” c. úti-
élménybeszámolóját hallgathattuk meg olvasótermünkben. 
 
Október 9-én, Könyves Vasárnapon a Zalaszentgróti Fúvószenekar zenés ébresztővel indította 
a különleges napot, majd Feiszt György szombathelyi történész – levéltáros ismeretterjesztő 
előadását hallgathattuk meg „Az európai Szent Márton útvonal története” címmel. 
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából könyvtárunk egész éven 
át tartó rendezvénysorozatot szervezett, amely programsorozat az általános iskolásoktól  a 
felnőtt lakosságon át szinte minden korosztályt érintett.  
Szavalóversenyt hirdettünk meg, s az utolsó fordulót, az iskolák tanulói közötti vetélkedést a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár október 17-én, hétfőn 9.00 órai kezdettel rendezte 
meg „Egy mondat a zsarnokságról” címmel.  
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„1956 Zalaegerszegen” címmel kerekasztal-konferenciát szerveztünk 2016. október 25-én, 17 
órakor. A beszélgetés résztevői voltak: Csomor Erzsébet levéltáros, Béres Katalin történész-
muzeológus, Kapiller Imre levéltáros. Moderátor: Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója volt. 
Október 28-án volt az első alkalom, hogy intézményünkben „Game of Boards” néven 
társasjáték-találkozót rendeztünk. Többféle társasjátékot is kipróbálhattak a résztvevők, 
elsősorban a középiskolásokra és a fiatal felnőttekre számítottunk, de természetesen a 
gyermekeket sem utasítottuk vissza. E programunkat ezen időponttól kezdve minden hónap 
utolsó péntekén megszervezzük. 
 

 
 

 
Érdekes rendezvénynek voltunk részesei 2016. november 23-án „A másik forradalom. 
Alternatív ötvenhat” címmel rendezett programunkon.  Az 1956-os forradalom 60. 
évfordulója előtt a HÉVÍZ művészeti folyóirat szerkesztői arra kértek tizenhat szerzőt, 
rugaszkodjanak el a makacs tényektől, és írjanak olyan novellát, melyben az ötvenhatos sztori 
valahogy másként alakul. Írják meg a másik forradalmat. Mi lett volna ha...? Például ha 
Rákosi női álruhában visszatér Magyarországra, hogy újra átvegye a hatalmat? Ha Arnold 
Schwarzenegger beront az Andrássy út 60-ba egy gépfegyverrel? Ha az Amerikai Egyesült 
Államokhoz csatlakozott Magyarországról Márai Sándor ír naplót? Az esten rendkívül 
érdekes beszélgetésnek voltunk részesei, hiszen hallhattuk – láthattuk, hogy „a történelemben 
nincs ha…” közhely ellenére az irodalomban igenis van, sőt… Jó volt jelen lenni ezen az 
esten. 
 
Zárásként mindenképpen meg kell említenem „Karácsonyváró rendezvényünket”, melyet 
2016. december 19-én szerveztünk a tagkönyvtárakkal közösen. Nagyon szép, hangulatos 
ünnepség volt, melyet a Pálóczi Horváth Ádám AMI Zeneiskola növendékei színesítettek meg 
gitárjátékukkal, Kocsmár Péter gitártanár  vezetésével. Valamennyien nagyon jól éreztük 
magunkat! 
 
         Kocsisné Sipos Rozália 
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA 
VÁROSI TAGKÖNYVTÁR 

 
Rendezvények 2016-ban  
 
Január 4-én tartottuk az Öröm kör idei első összejövetelét, melyen Horváth-Rashed 
Piroska gyógytornász a legkisebbeknek tartott mozgásos, mondókás foglalkozást, a 
nagyobbak Gaál Péter moldvai táncos dalos népi összeállítását hallgathatták meg, míg az 
ügyes kezűek a játszóházakban készíthettek téli tájképet és madárka ablakdíszeket. 
 
Január 6-án nyitottuk meg a „Megmutatom magam!” kiállítás-sorozatunk 100. tárlatát 
„Ünnep az ünnepben” címmel, melyen az Űrhajós úti Óvoda mutatkozott be. 
 
A már hagyományos tematikus napunkat január 23-án rendeztük meg, melynek 
főszereplői ezúttal a kutyák voltak. „Vakkantó” címmel versmondó versenyt hirdettünk 6-
10 éves gyerekeknek. Sokan jelentkeztek felhívásunkra, minden résztvevő emléklapot kapott. 
A játszóházakban papírból, filcből készíthettek kutyákat az érdeklődők, gyerekek és felnőttek 
egyaránt. A rendezvény idén is nagyon népszerű volt, majd 500-an vettek részt. 
 
A február 1-jén megtartott Öröm körben Godina Mónika gyógytornász Babusgató címmel 
tartott a piciknek és szüleiknek foglalkozást, a nagyobbakat zenés torna várta Tóth-Árvai 
Viktória tánctanárral, a játszóházakban álarcok és bohócfigurák készültek. 
 
Február 3-án a Kodály úti Óvoda „Kicsi kezek nagy karneválja” című kiállítását nyitottuk 
meg a „Megmutatom magam!” kiállítás sorozat részeként. 
 
Február 29. és március 5. között a könyvtár nyitvatartási idejében kiárusítást tartottunk 
leselejtezett dokumentumainkból (könyv, folyóirat, hanglemez, videokazetta). 
 
Március 2-án került sor a Landorhegyi Óvoda „Kikelet” című kiállításának megnyitójára. Ez 
alkalommal is Makovecz Tamás és Szakácsné Szentgróti Ágota ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe a kiállítást. 
 
Az Öröm kör soron következő programját a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház munkatársaival közösen rendeztük március 7-én. A legkisebbeknek és szüleiknek 
bemutatták a Baba-Mama Angol Helen Doron módszert, az ügyes kezűek ezúttal is a 
játszóházakban alkothattak húsvéti nyuszit. Az Öröm kör vendége volt Csapody Kinga írónő 
is. 
 
Március 17-én rendeztük meg az immár több mint 20 éves múltra visszatekintő, a város 
középiskolásainak szóló „Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőt”. Ebben az évben hat 
csapat versengett, mindegyikük alaposan felkészült, így szoros eredmény született. A 
zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium növendékei végeztek az első helyen, szorosan 
követték őket a Báthory István Szakképző Iskola diákjai, harmadik helyezést értek el a 
Munkácsy Mihály Tagintézmény diákjai. Minden résztvevő névre szóló emléklappal térhetett 
haza. Az első három helyezett oklevelet kapott, és könyvjutalomban részesült. 
 
Idén is csatlakoztunk az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz. Március 17. és március 24. 
között számos programmal igyekeztünk bemutatni az internet kínálta lehetőségeket. A kicsik 
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és a nagyobbak többek között virtuális kiállításokkal, online folyóiratokkal, ügyességi 
játékokkal ismerkedhettek meg. 
 
A József Attila Városi Versmondó Versenyt április 1-én rendeztük meg immár 47. 
alkalommal az általános iskola felső tagozatos diákjai számára. Idén 10 iskola 29 tanulója 
képviseltette magát a megmérettetésen. A megyei fordulónak április 9-én Lendva adott 
otthont. 
 
Április 4-én ismét a családokat vártuk az Öröm körbe. Vajda Margit „Kerekítő” 
foglalkozására, játszóházakba és bábos műsorra hívtuk a család apraját és nagyját. 
 
Április 6-án a „Megmutatom magam!” kiállítás-sorozatban Verő Réka, az Ady Endre 
Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanulójának kiállítás-megnyitójára invitáltuk az 
érdeklődőket. 
 
A Költészet Napjáról idén rendhagyó módon is megemlékeztünk. Verseket posztoltunk a 
könyvtár környékén, padokra, lámpaoszlopra, hintára és egyéb meglepő és szokatlan 
helyekre, hogy ezekkel is felhívjuk a figyelmet a magyar és a világirodalom gyöngyszemeire. 
 
Április 12-én Joós Tamás énekmondó volt a vendégünk. „Sebed a világ” című 
rendezvényünkön megzenésített József Attila verseket hallgathatott a nagyszámú közönség.  
 
Április 20-án nyitottuk meg a „Milejszeg bemutatkozik” – Értékek a „szegek” vidékéről 
című kiállításunkat, mely május 20-ig volt látható a könyvtár nyitvatartási idejében.  
 
Április 27-én Keresztury Dezsőre emlékeztünk. A halálának 20. évfordulójára rendezett 
„virrasztáson” tisztelői, barátai emlékeztek a nagy polihisztorra. Az emlékest résztvevőit 
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város polgármestere köszöntötte. 
 

           
 
A május 2-i Öröm körben a legkisebbeket zenebölcsi várta, a nagyobbacskák és szüleik a 
játszóházakban próbálhatták ki kézügyességüket, míg a játékos kedvűek „A családok napja” 
alkalmából a családi szerencsekerék játékkal ismerkedhettek a Zala Megyei Család, 
Esélyteremtési Ház munkatársainak közreműködésével. 
 
Május 4-én az „Élj, míg élsz!” mottó jegyében a Nyugi Nyögi Ko(ó)r című könyv bemutatója 
kapcsán vetítéssel egybekötött interaktív együttgondolkodásra vártuk a nyugdíjasokat, illetve 
a leendő nyugdíjasokat egyaránt. A nyugdíjas kor lélektani sajátosságait a pszichológus, írónő 
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Balla M. Anna és orvos férje közreműködésével humoros formában hallhatták a résztvevők. 
A találkozó végén könyvvásárlásra és dedikálásra is volt lehetőség. 
Ezen a napon az írónő és férje a Belvárosi Nyugdíjas Otthonház lakóinak is tartott egy 
hangulatos, hasznos tanácsokkal teletűzdelt előadást.  
 
A Madarak és fák napja alkalmából hívtuk meg könyvtárunkba május 10-én Megyer Csabát, 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjét, aki vetített képes előadást 
tartott a gyerekeknek. A diákok Zalaegerszeg környékének természeti kincseivel 
ismerkedhettek meg.  
 
Az „Olvassunk együtt!” és az Olvasó manó könyvolvasó verseny eredményhirdetését 
ugyancsak május 10-én rendeztük meg. A résztvevő gyerekek Gévai Csilla írónővel 
találkozhattak. 
 
Május 11-én ismét kiállítás-megnyitóra került sor könyvtárunkban. Kócsuk Veronika és 
Salamon Márton, az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanulóinak munkáiban 
gyönyörködhettünk. 
 
Vollein Ferenc: Tündérország című képzőművészeti kiadványát május 26-án mutattuk be. 
A megjelenteket Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettese köszöntötte, a kiadványt Szemes Péter esztéta mutatta be. Az estet a 
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek műsora 
színesítette. 
 
Május 27-én Zalabesenyőben, a Közösségi Házban Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha 
kincsei című ételkóstolóval egybekötött könyvbemutatójára került sor. 
 
Június 6-án, az Ünnepi Könyvhét nyitányaként, Péterfy Gergely író volt a vendégünk.  
A beszélgetést Iványi Ildikó nyugdíjas pedagógus vezette, aki igyekezett átfogó képet adni az 
író eddigi munkásságáról, külön kiemelve  a szerző Kitömött barbár című díjnyertes kötetét. 
 
Ezen a napon volt az Öröm kör nyár eleji utolsó összejövetele – folytatás majd 
szeptemberben- melyen mesehallgatással, mondókás játékokkal és játszóházakkal vártuk az 
érdeklődőket. 
 
2016. július 1.: Lezárult az egyhetes Könyvtár-Net Tábor. A programon a gyermekek 
megismerkedhettek a legfrissebb alkalmazásokkal és online felületekkel, majd megszerzett 
ismereteiket egy fotózással és képszerkesztéssel egybekötött kiránduláson is 
kamatoztathatták. 
 
2016. augusztus 1-5.: Olvasótábor. A könyvtárban és külső helyszíneken megtartott 
foglalkozásokon az olimpiák és a különböző sportágak történetével, jeles szereplőivel 
ismerkedtek a táborozók.  
 
2016. augusztus 4.: Könyvtárunk is részt vett az Anyatejes Világnap zalaegerszegi 
rendezvényén, ahol külön standon népszerűsítettük szolgáltatásainkat, programjainkat. 
 
2016. szeptember 5.: Öröm Kör; Író-olvasó találkozó Finy Petrával. A Milu-sorozat, a 
Seprűsrác meséi és más közkedvelt könyvek szerzője interaktív, játékos bemutatót tartott 
könyvtárunkban. 
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2016. szeptember 7.: Indián nyár – a Megmutatom magam! sorozat keretében nyitottuk meg 
az Eötvös József és a Liszt Ferenc Általános Iskola 4. évfolyamos tanulóinak tárlatát. 
 
2016. szeptember 17.: Könyvtárunk gyermekrészlegének szolgáltatásaival a Zalaegerszegi 
Családfesztiválon is találkozhattak olvasóink. Kollégáink őszi mesékkel, rejtvényekkel és 
természetbarát játékokkal várták a családokat. 
 
2016. szeptember 22.: Pécsi Gabriella emlékest. Halálának 10. évfordulóján tisztelői, 
kortársai emlékeztek a Göcseji Tulipánként is ismert költőnőre. 
 

            
 
2016. szeptember 30.: Népmese Napja – Benedek Elek születésnapján „Legkedvesebb 
meséim” címmel rendeztük meg hagyományos felolvasó napunkat. A programon óvodások, 
általános iskolások és nevelőik vettek részt. 
 
2016. október 3.: Öröm Kör; Író-olvasó találkozó Balázsy Panna írónővel. A Szandra és a 
3.B sorozat szerzőjével dedikálással egybekötött programon találkozhattak a gyerekek. 
 
2016. október 4.: Pingvin Pityu előadása. Az interaktív programon a szelektív 
hulladékgyűjtés szabályaira és a környezetvédelem fontosságára tanította meg az óvodásokat 
a „Déli-sarkról érkezett vendég”. 
 
2016. október 5.: Csoportos tárlatvezetés a Keresztury Házban. Keresztury Dezső, a 
politikus, író, költő életútjának és pályájának főbb állomásairól a család egykori villájában 
tájékozódhattak a középiskolás diákok. 
 
2016. október 5.: „A szivárványon túl” címmel tekinthették meg Balogh Eszternek, az Eötvös 
József Általános Iskola 3.b osztályos tanulójának alkotásait az érdeklődők. 
 
2016. október 6.: Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha kincsei című kötetével ismerkedhettek 
olvasóink. A rendezvényen a régió néhány jellegzetes ételét, süteményét meg is kóstolhatták a 
résztvevők. 
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2016. október 9.: Az Őszi Könyvtári Napok programzárója, Könyves Vasárnap. E napon 
kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, a Meseerdő Bábszínház előadásával, valamint két 
játszóházzal is vártuk olvasóinkat. 
 
2016. október 10-15.: Leselejtezett, ám értékes és még használható könyveinkből, 
folyóiratainkból válogathattak az érdeklődők hagyományos könyvvásárunkon. 
 
2016. október 13.: 90. születésnapján köszöntöttük Nyakasné Túri Klárát, könyvtárunk 
nyugalmazott vezetőjét, aki 1978-tól gondozta a Keresztury-hagyatékot.  
 
2016. október 19.: Az őrségi konyha kincsei című könyv bemutatója a ságodi 
fiókkönyvtárban. Az ételkóstolóval egybekötött programon a kötet szerzőjével, Gaál 
Zsuzsannával találkozhattak az érdeklődők.  
2016. október 20.: Könyvtárunk adott helyet a Deák Ferenc Szavalóversenynek, melyet 
középiskolások számára hirdetett meg a Deák Ferenc Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola. 
 

 
 
2016. október 26.: Zalaegerszeg értékei – beszélgetés Seres Péter és Gyimesi Endre képes 
albumáról. A sajtófotós és a történész szerzőpáros közös kötetük keletkezésének történetébe 
és a megyeszékhely kevésbé ismert titkaiba avatta be a hallgatóságot. 
 
2016. november 7.: A Márton-nap hagyományai is megelevenedtek a novemberi Öröm Kör 
programjain. 
 
2016. november 9.: Őszi hangulatban – az Eötvös József Általános Iskola 4. osztályos 
tanulóinak bemutatkozó tárlata nyílt meg könyvtárunkban. 
 
2016. november 21.: „Fogas kérdések” - Kóta Erika dentálhigiénés szakember előadása.  
A programon a gyermekek játszva sajátíthatták el a helyes száj- és fogápolás szabályait. 
 

50 
 



HÍREK 

 
 
2016. november 24.: Antik-tak kiállítás Hujber Sándor óragyűjteményének legérdekesebb 
darabjaiból. A tárlaton különleges óraszerkezeteket, valamint svájci, orosz karórákat is 
megtekinthettek a látogatók. 
 
2016. december 3.: Indián Varázs Mesemondó Verseny általános iskolás diákoknak. A 
rendezvényen a városi és városkörnyéki intézmények több mint 50 diákja vett részt. Négy 
korcsoportban 19 helyezést, illetve közönség- és különdíjat oszthattunk ki a legjobb 
mesemondóknak. 
 
2016. december 7.: Babakocsis barátság – Horváth Szidónia Ágnes és Szilasi Lili Katalin 
alkotásaiból nyílt tárlat. Mindkét kiállító az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
tanulója. 
 
2016. december 13.: Karácsony a Belvárosi Nyugdíjas Otthonházban a Liszt Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. 
 
2016. december 14.: Könyvtárosok karácsonya 
Ünnepi műsorral egybekötött program a kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok részvételével. 
A nyugdíjba vonuló kollégák köszöntése mellett ekkor tartottuk meg a Fel a netre öregem! 
online vetélkedő eredményhirdetését is. Itt adták át első ízben a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Zala Megyei Szervezete által alapított „Zala Megye Könyvtárügyéért” díjat.  
 
          Kereki Judit 
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A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
A KSZR szolgáltatás keretében megvalósult programok 2016. II. félévben 
 
2016-ban az Őszi Könyvtári Napokra idején 140 programra került sor a kistelepüléseken, 
valamint számos rendezvény zajlott az adventi időszakban (Mikulás műsor, kézműves 
foglalkozás, bábszínház, bohóc műsor, ünnepi zenés előadás) is.  
 

 .. ..  
Báthory Gábor Búcsúszentlászlón           Jurina Beáta Sárhidán                    Kelemen Gyula Keménfán 
 
Nyáron főleg a települések számára fontos falunapokhoz, ősszel az idősek napjához, szüreti 
fesztiválhoz kapcsolódtunk zenés, táncos műsorokkal, kézműves foglalkozással. Az ősz 
folyamán népszerű volt Kovács Gyula gyümölcsészeti előadása, Gaál Zsuzsa ételkóstolóval 
egybekötött könyvbemutatója, Horváth Viktória előadása az internet veszélyeiről.  
 

       
      Kovács Gyula Dötkön                           Gaál Zsuzsa Gősfán               Horváth Viktória Nagykapornakon 
 
Több településen zajlott kollégáink által vezetett számítógépes tanfolyam, volt babaprogram, 
kiállítás, kosárfonó képzés, a pályázatnak hála több könyvtármozis filmvetítés, s az őszi 
gyermekkönyv napok keretében író-olvasó találkozók gyerekeknek. Az ősz folyamán író 
vendégünk volt Finy Petra Tófejen és Zalaszentivánon, Vig Balázs Nemesapátiban, Majoros 
Nóra Pókaszepetken, Bischofné Hesinger Katalin Pölöskén. 
 

             
                   Majoros Nóra                                     Vig Balázs                      Bischofné Hesinger Katalin 
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Az 2. félév folyamán a legtöbb rendezvény zenés, táncos műsor volt (72), ezen belül is sok 
volt a gyermekprogram. Kiemelkedő számú volt még a kézműves foglalkozás (29), a 
könyvtári óra (25 – főleg az Őszi Könyvtári Napokon), az értékőrző, múltidéző program (13 - 
főleg az Őszi Könyvtári Napokon), a Könyvtármozi, filmvetítés (12), a kiállítás (12 - főleg az 
Őszi Könyvtári Napokon), a könyvbemutató, könyvajánló (11 - főleg az Őszi Könyvtári 
Napokon), az ismeretterjesztő előadás (10), az öko-program (9 - főleg az Őszi Könyvtári 
Napokon), a séta, túra (8 - főleg az Őszi Könyvtári Napokon), a felolvasás és meseolvasás (7-
7, főleg az Őszi Könyvtári Napokon). 
 

               
                    Tündérművek Pakodon                                Könyvtármozi Nagylengyelben   
 
A legtöbbet foglalkoztatott előadó Jurina Beáta, a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör, s a 
Kis-Hétrét Együttes volt. A programokon összesen kb. 12292 fő vett részt. 
Az Őszi Könyvtári Napokon számos rendezvény a helyi könyvtáros szervezésében valósult 
meg, azon kívül a cikkben szereplő többi programot a megyei könyvtárellátási csoport 
munkatársai szervezték, s a Megyei Könyvtár finanszírozásával valósult meg.  
Reméljük, hogy a 2017. év is ilyen rendezvényekben gazdag lesz, együttműködve a 
kistelepülési könyvtárosokkal, polgármesterekkel. 

 
Az Őszi Könyvtári Napok programjai a kistelepülési könyvtárakban 
 
Könyvtárunk vezetése szorgalmazza, hogy az Őszi Könyvtári Napok hetében minél több 
szolgáltatóhelyen szervezzenek a lakosság számára programokat. Szerencsére a kistelepülési 
könyvtárosok egyre inkább partnerek ebben, így 2016 őszén is számos rendezvénnyel 
büszkélkedhettünk. 
Országosan összesen 1793 településen 7058 program zajlott, ebből Zalában 121 településen 
407 rendezvény volt. Ezzel a teljesítménnyel a 20 megye közül az 5. helyen állunk. 
A 121 zalai település közül a DFMVK ellátási körzetébe tartozó 83 könyvtár közül 49-ben 
zajlott kb. 140 program, melyből csupán 16 valósult meg a megyei könyvtár 
finanszírozásában, a többi a települések saját szervezésében történt. A legaktívabban az 
alsónemesapáti (18 program), a zalabéri (16), a bocföldei (10) és a nagykutasi (7) könyvtáros 
tevékenykedett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Zalabér                                                                       Alsónemesapáti 
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Nagyon változatos programokkal színesítettük az országos listát. Voltak olyan egyedi 
kezdeményezések, mint pl. Baglyos mesék keresése a könyvtári könyvekben, Mit olvas a falu 
legidősebb embere?,  Szlovén-magyar barátság erősítése közös dalesttel, Formabontó ötletek 
kiállítása, Veszíts el egy könyvet! elindítása, A könyvtáros más szemmel - jellemzés, Viccek 
színi előadásban, Felolvasás egy 100 éves könyvből. Előfordult még táncolás, sakkozás, jóga, 
ünnepi megemlékezés, látogatás, rajzolás, előadás, vetélkedő, zenés műsor, bábszínház, 
társasjátékozás, filmvetítés, színi előadás, a Prezi program tanítása, gasztronómiai és baba 
program, csatlakozás fesztiválhoz és szüreti programhoz. A legmagasabb számú a könyvtári 
foglalkozás volt (22), majd az értékőrző program, múltidéző beszélgetés (13), a kiállítás (12 
féle), a könyvajánló (10), a különböző öko-program (9), a séta, túra (8), a felolvasás (7), a 
meseolvasás (7) és a kézműves foglalkozás (7) követte.  
A számos település és a sok program is mutatja a jó együttműködést a kistelepülési 
könyvtárak és a DFMVK munkatársai között.  

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nagykutas                                             Bocfölde 
 

Czirákyné Tóth Edit  
 

 
 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 

 
Rendezvények 2016-ban  
 
2016. január 21. 
Magyar Kultúra Napja 
„Velünk maradt dalok”: Cseh Tamás emlékest 
Előadó: Sáringer Marcell egyetemi hallgató 
 
2016. január 29. 
A könyvtár és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület Kőrösi Csoma Sándor Klub közös 
rendezvénye 
A „Boldogító tudás”: Vásáry István életpályája című kötet bemutatója 
Vendégeink:  Dr. Vásáry István akadémikus 
 Dr. Ézsiás Erzsébet írónő 
 Dr. Simon Judit a Lexika Kiadó vezetője 
 Madarassy István szobrászművész 
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Február 4. 
A Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület szervezésében kerekasztal beszélgetés 
Téma: Legyünk a természet része! 
A beszélgetés résztvevői: 

− Garamszegi Tibor agrárkémikus 
− Jakóczi Iván gyógyszerkutató, természetgyógyász 
− Meiszner Katalin táplálkozási tanácsadó 

 
Február 10. 
Kiss Ambrus: Munkanélküliségről, foglalkoztatásról: Egy intézményrendszer története című 
kötet bemutatója 
 
Február 22. 
„A magyar festők képeslapja” című kiállítás Sárosi István gyűjteményéből 
A kiállítást megnyitotta: Sövegjártó Ágnes építészmérnök 
 
Február 29. 
Egy mentő gondolat(ai)? című vetített képes előadás 
Előadó: Bagyó Sándor VMSZ-elnök, mentő 
 
Március 7. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye 
Vendég: Kovács Péter az évszázad magyar kézilabdázója vb-ezüstérmes balátlövő, a Nemzeti 
Kézilabda-akadémia tanára 
A vendéggel beszélgetett: Dr. Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
alelnöke 
 
Március 10. 
A Gyógyítók Egymás Közt Mindenkiért Egyesület rendezvénye 
Harapjunk egy nagyot a jóízű jövőnkből! ...azaz útmutató a fenntartható természetességhez - 
kerekasztal beszélgetés 

A beszélgetés résztvevői: 
− Döbröntei Ildikó a Káli Art Szálloda háziasszonya 
− Fehér Csaba Endre a Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület elnöke 
− Kövérné Kalmár Mónika gasztroblogger, cukrász 
− Meiszner Katalin biokertész 
− Molnár Gábor őstermelő 

 
Március 17. 
Somogyi Győző: Egy ezredév hadban. Magyar hadviselet története c. kötetsorozatának 
bemutatása 
Vendégeink: Somogyi Győző 
           Isaszegi János tábornok, a Zrínyi Kiadó vezetője 
 
 
Március 30. 
Vizsoly eljött hozzánk című előadás és kiállítás 
Előadó: Kis István teológus, lelkész 
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Közreműködött: a Hévízi Adventista Énekkar 
 
Április 4. 
József Attila Szavalóverseny Városi döntő 
 
Április 8. 
Költészet Napja 
A könyvtár és a Tájak Korok Múzeumok Kőrösi Csoma Sándor Klub közös rendezvénye 
Horváth J. Ferenc: A rikoltó jégmadár és A jégmadár fészke című köteteinek bemutatása 
A kötetet ismertette: Pelcz István tanár 
Közreműködött: Villányi Eszter 
Zenei élményt adott az Énekmondó Együttes 
 
Április 21–22. 
„Veszíts el egy könyvet” akció a városban 
„Neked mennyit ér?” – könyvbörze a Várkertben felállított könyvsátorban 13–18 óra között 
 
Április 21. 
A „Helikon képekben” című kiállítás megnyitása 
A tárlatot az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Pelcz István tanár 
 
Április 22. 
A Helikoni Filmkategória eredményhirdetése 
Nevezett filmek folyamatos vetítése a nap folyamán 
 
Április 25. 
Illésné Németh Mária festménykiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Börner Ildikó a Balaton Art Alkotóközösség elnöke 
Közreműködött: Papp Márta Ilona vers 
Zenei élményt adott Kalmár Barbara fuvolán, zongorán kísér Farkas Berta 
 
Május 2. 
„Jól esik köztetek lenni...”: Női sorsok és szerepek Deák Ferenc környezetében című kötet 
bemutatása 
Előadó: Kiss Gábor igazgató DFMVK, Zalaegerszeg, a kötet szerkesztője 
 
Május 9. 
Zöld Zala vetélkedő döntője 
 
Május 11. 
„Erdélyi Társaság” címmel Tamási Áron halálának 50. évfordulójára novellaesttel emlékezett 
Bereczky Szilárd előadóművész 
Közreműködött: Holczerné Szabó Ágnes ének-zene tanár 
 
Május 13. 
„Csalások és tévedések az újkori olimpiákon” 
Vendégeink: Dr. Hencsei Pál olimpiatörténész, Horváth Vilmos a Dobó SE elnöke 
Köszöntőt mondott: Dr. Ágh Pál a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke 
Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület alelnöke 
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Május 30. 
VÁR-RÁD-A-KÖNYV-TÁR-TÚRA 
Könyvtár-és olvasásnépszerűsítő vetélkedő döntője 
 
Június 2. 
Helyszín: a Balaton Színház Simándy terme 
A Ki kicsoda Keszthelyen? 2016 c. kötet bemutatója 
Köszöntőt mondott: Ruzsics Ferenc Keszthely város polgármestere 
A kötetet ismertette: Pappné Beke Judit könyvtárigazgató 
Zenei élményt adott: a Helikon kvintett 
Művészeti vezető: Kiss Tamás 
 
Június 3. 
Helyszín: a könyvtár olvasóterme 
Vendégünk: Kukorelly Endre József Attila-díjas költő, író 
Beszélgetőtárs: Tar Ferenc tanár 
Közreműködik: Király Erika 
 
Június 7–9. egész nap 
Helyszín: Sétáló utca 
„Neked mennyit ér?” címmel könyvárusítás használt és ajándék kötetekből 
 
Június 8. 
Vendégünk: Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, műfordító 
Beszélgetőtárs: Csengey Balázs tanár 
 
Június 8. 
Muszatics Péter: Utazás Európa mélyére c. kötetének bemutatója 
A kötetet bemutatta: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 
 
Szeptember 9. 
Tájak Korok Múzeumok Egyesülete Kőrösi Csoma Sándor Klub és a Fejér György Városi 
Könyvtár közös rendezvénye: A Gersei-Pethő család története 
Előadó: Kardos Gy. József nyugalmazott tanár, író 
 
Szeptember 20. 
A Keszthelyi Városvédők és a könyvtár közös rendezvénye: Szent Márton "közgazdasági 
alapelvei" című kötet bemutatója 
Előadó: Dr. Tóth Gergely közgazdász 
Beszélgetőtárs: Németh Ferenc 
 
Szeptember 23. 
Ünnepi megemlékezés a Keszthelyen elhunyt Rájnis József szerzetes, tanár születésének 275. 
évfordulója alkalmából 
Előadó: dr. Bokányi Péter – irodalomtörténész. Közreműködtek: Festetics György Zeneiskola 
növendékei és a Vajda János Gimnázium tanulói  
Rájnis József sírhelyéről emlékezett: Tál Zoltán plébános 
18.15 Fő téri templom kriptájában emléktábla koszorúzása 
Ruzsics Ferenc Keszthely Város polgármestere, dr. Bokányi Péter, Tál Zoltán 
19 óra Fő téri templomban szentmise Rájnis József emlékének ajánlva 
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Október 3. 
Könyvtári feladatok, szerepek a kistelepüléseken című szakmai nap 
A szakmai napot megnyitotta: Pappné Beke Judit, a Fejér György Városi Könyvtár igazgatója 
és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója 
Előadók: Sebestyénné Horváth Margit, a DFMVK csoportvezetője, Nitsch Erzsébet, a 
DFMVK igazgatóhelyettese, Pappné Beke Judit, a FGYVK igazgatója és Temleitner 
Krisztina, a FGYVK csoportvezetője 
 
Október 3. 
A Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a könyvtár közös rendezvénye Civil Pálya 
címmel 
Vendégünk: Dr. Gyenesei Leila kétszeres olimpikon, kétszeres világbajnok, háromszoros 
Európa-bajnok öttusázó 
Az olimpikonnal beszélgetett: Dr. Iglódi Endre a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
alelnöke 
 
Október 5. 
85 éve született Latinovits Zoltán  
„Kussoltat a sors”: Latinovits Zoltán emlékezete, Pálfy Margit színművésznő előadása 
 
Október 7. 
A Tájak Korok Múzeumok Kőrösi Csoma Sándor Klub és a könyvtár közös rendezvénye 
Évfordulós zeneszerzők nyomában: komolyzenei koncert Papp-Csővári Dóra és Papp Máté 
előadásában 
 
Október 8. 
Gőgös Judit grafikáinak és akvarelljeinek kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Zalaveczky Zita és Lichtenvaller Zoltán festőművészek 
 
Október 9. 
KÖNYVES VASÁRNAP 
Teljes körű nyitva tartás 
 
Október 12. 
1956: Keszthely–Párizs vetített képes előadás 
Keszthely az 1956-os forradalom napjaiban 
Előadó: Tar Ferenc tanár 
„Egy 56-os forradalmár élete Párizsban” 
Vendég: Nagy Pál József Attila-díjas író, műfordító 
 
Október 14. 
Rendhagyó irodalom és történelem óra középiskolásoknak 
Előadók: Tar Ferenc tanár és Cséby Géza irodalomtörténész 
 
Október 17. 
Rendhagyó irodalom és történelem óra középiskolásoknak 
Előadók: Tar Ferenc tanár és Cséby Géza irodalomtörténész 
 
Október 25. 
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Október végi tiszta lángok: oratorikus megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről 
Előadó: az Énekmondó együttes és vendégzenészek 
Narrátor: Kiss Bódog Zoltán a POFOSZ Zala megyei elnöke 
 
November 7. 
Kardos Gy. József: A véletlen című kötetének bemutatása 
 
November 10. 
W. Barna Erika: A kézírás teremtő hatalma című kötetének bemutatója 
A könyvet bemutatta: a szerző, valamint Eckert Judit tanítónő 
 
November 17. 
„Lengyel tollal a magyar októberről” 1956 
Előadó: dr. Cséby Géza irodalomtörténész. Közreműködött: ifj. Kalapos István vers 
 
November 21. 
Megemlékezés Berzsenyi Dániel születésének 240. és halálának 180. évfordulója alkalmából 
Megemlékezést tartott: Dr. Cséby Géza irodalomtörténész 
Közreműködött: a Musica Antiqua kamarazenekar- Művészeti vezető: Varga Endre 
 
November 28. 
Szép Magyar Beszédért Szavalóverseny 
 
December 1. 
Nyugat-Balatoni Kalendárium 2017 című kötet bemutatója, gyermekrajzpályázatának 
díjkiosztása és kiállítása. A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlotta: Papp Péter és Pelcz 
István tanár 
 
December 5. 
Keszthely város karácsonyi képeslap rajzpályázatának eredményhirdetése és kiállítása 
 
December 10. 
Adventi hangverseny a Castellum Kamarazenekar előadásában 
 
December 12. 
„Ki fejti meg titkát?” A Balaton magyar költők verseiben és magyar festők képein című 
album bemutatása 
Vendégek: Zentai Gabriella szerkesztő és Papp János színművész. A rendezvényt színesítette 
Kalmárné Amberg Xénia könyvtáros gyöngymunkáiból készült kiállítása 
 
December 13. 
Adventi hangverseny a Re-Folk Zenekar előadásában az Aranykorúak Társasága által 
meghívottak részére 
 

Kalmárné Amberg Xénia 
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ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2016. II. félév 

 
Béka királyfis ceruzatartó a magyar népmese napján 

A magyar népmese napjára kézműves foglalkozással és egész napos mesemozival készült a 
könyvtár. Mivel nagyon sokan jelentkeztek a ceruzatartó készítésére, ezért a népmese 
napjának hetében két napon keresztül jöhettek az érdeklődők. Ráhangolónak átbeszéltük a 
népmesék keletkezését, meseírókat, mesegyűjtőket és népmesecímeket soroltak fel a 
gyerekek. Megemlékeztünk Benedek Elekről is. Ezután láttunk neki a kézműves 
foglalkozásnak. Papírhengerből készítettük a békatestet, majd korona került a fejére, és az arc 
és a talpak vágása következett. Nyakkendő is került a nemesi békára. A munka végén 
meghallgattuk a Békakirály című népmesét. Grimm történetével emlékeztünk más népek 
mesevilágára is. 87 béka készült el összesen ezen a héten a zalakarosi könyvtárban. 

     
 
Mondd, szereted az állatokat? 
 
Mondd, szereted az állatokat? - címmel vetélkedőre hívta a könyvtár a 3. és 4. osztályos 
tanulókat. Az állatok világnapján került sor a rendezvényre. Mindkét osztályban 5-5 csapat 
alakult. Természetesen csapatnévként állatneveket választottak maguknak. A feladatok között 
volt: Ki vagyok én? - játék, állatok élőhelyére vonatkozó feladatlap, képkirakó, madaras totó, 
közmondások állatnevekkel, találós kérdések és állatokról szóló dalok összegyűjtése is. Amíg 
a pontok összeadásra kerültek, addig a csapatok el is énekeltek belőlük egyet.  
A jó hangulatú délutánt eredményhirdetés zárta. Mindenki kapott jutalmat, melyet először a 
győztes, majd sorban a helyezett csapatok választhattak ki maguknak. Az Országos Könyvtári 
Napok - Nagy Könyvtári Beavatás egyik rendezvényeként vehették át a gyerekek a tollakat, 
noteszokat, ceruzákat, asztali naptárakat, matricákat. A ráadás mindenkinek egy könyvjelző 
volt. 
 
Országos Könyvtári Napok Zalakaroson 

Az Országos Könyvtári Napok keretében két előadás megtartására is sor került a zalakarosi 
könyvtárban. Meghívott vendégünk Óvári Miklós építészeti és botanikai referens, 
természetvédelmi szakértő volt, aki első előadásán az állatok világnapja alkalmából beszélt az 
állatok és az ember kapcsolatáról, az állatok hasznáról, munkájáról, tartásáról a vallásban 
betöltött szerepéről, vadászatukról, a halászatról, az állatkísérletekről, a tömeges 
állatpusztulásokról, annak okairól, az állatok védelméről. A második előadáson Zalakaros 
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természeti értékeiről készült előadni. Röviden bemutatta a 2012-ben e témában készült 
kiadványát, annak előzményét. Mivel a könyv időközben a könyvtárba került, s ott 
megtekinthetővé vált, ezért a hallgatóságot kérdezte meg, hogy körbeadják, s megnézik, s 
akkor a másik előadást hallgathatják végig vagy vetítse ki és mesélje el. A könyvtárban lévők 
a kérdésre az állatokról szóló előadást választották, s így ők is meghallgatták az állatok 
világnapjához köthető programot. Összesen 62 tanuló és 9 felnőtt vett részt a két előadáson. 
Mindenki ajándékot, könyvjelzőt, jegyzetfüzetet vagy asztali naptárt kapott. 

Az Országos Könyvtári Napok, Nagy Könyvtári Beavatás idei évi programsorozatának 
zárásaként, hagyományainkhoz híven, Zalakaroson is nyitva tartott vasárnap délelőtt a 
könyvtár. A felnőtteknek egész évre szóló ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk 
ezen a napon. Sajnos ezzel csak két helyi lakos élt. Ők viszont az ingyenesség mellett számos 
ajándékkal távoztak a könyvtárból. Három felnőtt és két gyermek könyvtárhasználónk pedig a 
meghirdetett kézműves foglalkozásra érkezett. Papírgurigából készítettünk színes 
baglyocskákat és mellé még baglyocskás - mágneses könyvjelzőt is. Mindenki nagyon örült 
az elkészült munkadaraboknak. S természetesen a vasárnapi látogatásért ők is kaptak 
ajándékot. A felhívásra hallgatva, hogy "Mozdulj ki!", ők biztosan nem bánták meg, hogy így 
is tettek ezen a szép őszi könyves - könyvtáras vasárnapon. 

 
Töklámpás és szellemecske készítés 
 
Halloween alkalmából kézműves foglalkozásra hívta a könyvtár az iskola tanulóit. Papírból 
készítettek  az 1. és 2. osztályosok szellemecskét. A fekete kartonból kivágott denevérszárny, 
fehér arc és fehér kéz, mozgatható fej inkább sikeredett játékos figurának, mint félelmetes 
vámpírnak. A 3. és 4. osztályosok szintén papírból készítettek mozgatható kezű és lábú vidám 
töklámpást. A foglalkozáson elhangzottak a halloweenhez köthető szokások, játékok. A 
könyvtárba a programra érkező 83 tanuló nemcsak egy szórakoztató délutánt, hanem mesét is 
kapott ajándékba. 
 
Élj egészségesen vetélkedő 

2016. november 21-től december 2-ig tartottak az idei tanévben a Zala Megyei 
Gyermekkönyvhetek. Könyvtárunk is több programmal kapcsolódott be ebbe az évente 
meghirdetett  megyei rendezvénybe.  Az első programunk az idei tanévben a novemberi 
egészséghónaphoz kapcsolódott.  A 3-4. osztályosok, hat öt fős csapat vett részt az egészséges 
életmódról szóló vetélkedésben. Totó, szavak elmutogatása, énekek gyűjtése gyümölcsökről, 
zöldségekről, közmondás kitaláló, betűrejtvény szerepelt a feladatok közt. Az 
eredményhirdetés után nem csak az első három helyezett, hanem minden csapat jutalmat 
kapott. 

Fergeteges Figura előadások 

November 30-án Figura Ede előadóművészt hívtuk meg újra hozzánk, akit generációkra 
visszamenőleg ismernek a zalakarosi gyerekek. Most sem csalódtunk benne. Három előadást 
tartott a könyvtárban. 

Az első kettőben az alsósok számára, közel 120 diáknak mutatta be az utánozhatatlan Figura 
cirkusz előadását. Kellékei színes sátor, porszívócső, pokróc, térdharisnya, övtáskából 
kiskutya, csörgő –börgő tambura, locsolócső trombita és három kiló fantázia voltak. 
 Miközben a gyerekek azon versenyeztek, hogy ki melyik cirkuszi produkciónak lehet a 
részese, észrevétlen becsempészve a cirkuszi történetbe hallgathatták meg az előadó által 
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megzenésített verseket. Zelk Zoltán: Vakáció, Horgas Béla: Az én cirkuszom, Duga Boglárka: 
Teve, Pávián, Bölény, Csukás István: Elefánt, Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője, Csoóri 
Sándor: Oroszlán című versei mellett két népdal: Felmászott a nyúl a fára és Tekeredik a 
kígyó is elhangzott. Némelyiket együtt énekelte az előadóval a közönség. A felső 
tagozatosoknak, akik a szabad idejűk ellenére nagy létszámban az előadást választották, 
természetesen egy kicsit másabb volt a program.  Romhányi József: Szamárfül című kötetéből 
hangzottak el akusztikus és elektronikus gitárkísérettel a humoros versek megzenésített 
változatai. Vidám összekötőszöveg segítette a versek befogadását. Meghallgathattuk a 
Medve-tankölteményt, A róka és a holló, A hat tyúk, Egy kos párbeszéde a visszhanggal, 
Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát, A macskafogó egér (műfordítás), Románc, 
Az orvhalász, Kukac=sors, A bűnbánó elefánt, Fordítsd arcod felém!  című verseket. Az 
utolsó számot, Domonkos István: Tessék engem megdicsérni! együtt énekelték el a gyerekek. 

Mindegyik előadás nagyon jó kikapcsolódást adott a hallgatóknak. A hasukat fogva a sok 
nevetéstől, de mégis érdeklődve figyelték az előadás minden mozzanatát. A pedagógusi 
végzettséggel is bíró előadó, mindig az adott korosztály szintjén, sokszor mintegy görbe 
tükröt mutatva, a dalokat, a problémát tompító vagy kifigurázó, humoros összekötő 
szövegével adta elő ismert magyar költők verseit, a gyermeki lélekhez közelálló témákról, 
melyek élő adásban, a gépi zenét mellőzve jutottak el a befogadókhoz. Nálunk ismét elérte 
célját mindhárom műsorával, hiszen még másnap is lehetett hallani a szünetekben a gyerekek 
élménybeszámolóit.  Ha tehetjük, biztosan vissza fogjuk még hívni könyvtárunkba, bízva 
abban, hogy legközelebb talán Zalakaros város lakóinak érdeklődését is fel tudjuk kelteni a 
megzenésített, természetesen az ő életkorúknak megfelelő versek iránt, s be tudjuk őket 
csalogatni az ilyen jellegű eladásokra a könyvtárunkba. 

 

Mikulásra várva 

A könyvtárban is elkezdtük a karácsonyi készülődést. Angyalkák és csillagok kerültek az 
olvasóterembe, a bejárati ajtón koszorú jelezte az advent eljövetelét. A legújabb programunk a 
Mikulás váráshoz kapcsolódott. Ujjbáb Mikulást készíthettek nálunk az arra jelentkezők. 
December 1-jén, és 2-án összesen 53-an jöttek erre a foglalkozásunkra. Alsósok és felsősök 
egyaránt készítették kartonból és színes papírlapokból a vidám kis figurát. Mindenki úgy 
dekorálta, ahogy szerette volna. Volt pödört szakállú, hetyke bajszú, hunyorgó, csillogó 
szemű, puttonyos. Néhányan az ujjukra illesztve ki is próbálták és játszottak vele. Hangzott el 
Mikulás ének, ajánlottunk mikulásos könyveket, hallgattunk az ünnephez kapcsolódó zenéket. 

 

Idős emberek karácsonya 

Ebben az évben is összefogott a könyvtár és a Karosi Civilek Egyesülete, hogy ismét egy kis 
karácsonyi ajándékkal kedveskedjenek a Zalakaroson egyedül élő idős embereknek. A 
könyvtárat ünnepi díszbe öltöztették a dolgozói. A „civilek” elkészítették az 
ajándékcsomagokat. A terem átrendezésében a közösségi ház munkatársai is segítettek. A 
gyerekek pedig szívet melengető műsort adtak. Az óvodások népi gyermekjátékot táncoltak 
Novák Ferencné óvónő irányításával. A 2. és 3. osztályosok énekkel, verssel köszöntötték a 
vendégeket. A zeneiskolások  furulya és klarinétjátékkal kápráztatták el hallgatóikat.  
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A civil egyesület elnöke, Tarr Lászlóné ünnepi beszéde után  Zalakaros Város polgármestere 
Novák Ferenc pohárköszöntőt mondott.  Végül beszélgetés zárta a meghitt, már karácsonyt 
köszöntő délutánt. 

Karácsonyváró mézes foglalkozás 
Az év utolsó könyvtári foglalkozását felnőtt és gyerekprogramként hirdettük meg. 2016. 
december 16-án vártuk a könyvtárhasználókat, érdeklődőket egy karácsonyváró, mézes 
foglalkozásra. A méz előállításáról, hasznáról beszélgettünk és néztünk meg egy kisfilmet. 
Majd az egyik legkedveltebb karácsonyi sütemény, a mézeskalács készítésére tértünk át. Több 
típusú, többféle módon dekorált darabot tekintettünk meg a kivetített képeken. Könyvtárosunk 
könyvajánlót tartott a nálunk megtalálható, a mézeskalács elkészítését segítő könyvekből. 
Ezután a lakás díszítéséhez adtunk ötleteket, összegyűjtve néhányat az internetről és 
könyvtárunk könyveiből. Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy az állományunkból a téli 
szünetre ajánljunk olvasmányokat, érdekességeket gyereknek és felnőttnek egyaránt. Közben 
több karácsonyi verset is meghallgattunk. A foglalkozás végén lehetett készíteni asztali 
díszeket, papírtányérból ajtódíszt, papírcsillagot, tortapapírból angyalkát. A finom tea és 
aprósütemény mellett vásárolhattak a jelenlevők mézet, propoliszt, méhviasz és mézeskalács 
figurákat, mézeskalács házikókat. Kellemes hangulatban, sok karácsonyi, mézes és könyvtári 
információval a fejekben, sok vásárolt és saját készítésű ajándékkal a kezekben búcsúztak el 
tőlünk a rendezvény résztvevői.  

Horváthné Nagy Elvira 
 

      

 
 

 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

 
Programok 2016. II. félévben 
 
 „Fény – képek” 
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában október 5-én este nyílt meg 
könyvtárunkban Tánczos György festőművész tárlata. Gyulavári Adrien fuvolaszólójával 
kezdődött az est, majd Német Józsefné igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. A 
zalaegerszegi alkotó kiállítását barátja, Budaházi Tibor festőművész nyitotta meg. 
Megismerhettük Tánczos György munkásságát és a tárlat anyagáról is hallhattunk, mely egy 
válogatás a közelmúltban készült munkákból. Víz alatti aktok, a víz és a fény játéka adták az 
alkotások témáit. A kiállítás 2016. október 29-ig volt megtekinthető a könyvtárban. 
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„Képek, versek, történetek” 
Kovács Tünde és Lelkes András már több alkalommal is vendége volt könyvtárunknak. Az 
Országos Könyvtári Napok keretében a helyi középiskolák diákjainak tartottak előadást. 
Október 5-én Kovács Tünde a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola 9. és 10. 
évfolyamos diákjaival találkozott. "Képek, versek, történetek" című előadásában Lenti és 
térsége természeti környezetét - elsősorban növényvilágát- mutatta be a fotókkal, versekkel 
színesített délutánon. Október 6-án Lelkes András természetvédelmi őr a Gönczi Ferenc 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulóihoz érkezett színes fényképekkel, idézetekkel, 
gyermekkori történetekkel. 
 
„Óvodából az iskolába - óvodáskor, iskolába kerülés, iskolaérettség” 
A nyári szünet után ismét útjára indult a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti 
Tagintézménye és a Városi Könyvtár Lenti közös, Szülő Klub elnevezésű előadássorozata. 
Szabóné Balázs Mónika a szakszolgálat pszichológusa ezúttal az iskolaérettségről, az iskolába 
kerülés kritériumairól beszélt a szülőkből, óvodapedagógusokból és pedagógusokból álló 
közönségnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők felelőssége és joga eldönteni, hogy a 6. 
életévét betöltött gyermekét beíratja-e oktatási intézménybe, vagy visszatartja az óvodába. A 
döntésben segítséget nyújthat az óvópedagógusok szakvéleménye és a pedagógiai 
szakszolgálat által -5 éves korban- elvégzett fejlődési szint felmérésének eredménye. Ha a 
vizsgálat során kiderül, hogy a gyermeknek bármilyen területen (szociális, testi és lelki) 
fejlesztésre van szüksége, az iskolába kerülésig fennmaradó egy évben szakemberek segítenek 
a probléma megszüntetésében. Ha mégsem sikerül megfelelő érettséget/szintet elérni -a 
pszichológus szerint- időt kell még hagyni a gyermeknek, hogy felzárkózhasson! Ezáltal 
megfelelő önbizalommal és nagyobb eséllyel teljesíti az iskola és a pedagógusok által elvárt 
követelményt és a kihívásokat. 
 
Pannon Tükör est 
A megújult Pannon Tükör kulturális folyóirat 2016. évi második és harmadik számának 
bemutatójára került sor 2016. november 4-én pénteken. A rendezvény a Pannon Írók 
Társasága Lenti Csoportja – Csordás János Kör és a Városi Könyvtár Lenti közös 
szervezésében jött létre. A Nefelejcs Dalkör műsora után Német Józsefné igazgató üdvözölte 
a megjelenteket, majd Horváth László polgármester köszöntője hangzott el. A 
közreműködőket és a meghívott vendégeket Soós József költő mutatta be. Utassy József 
Motívum című versének elhangzása után Szemes Péter szerkesztő mutatta be a megújult 
folyóiratot és a lapszámok összeállításával kapcsolatos történéseket osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Szekeres Frigyesné és Bedő Lászlóné versmondók tolmácsolásában helyi 
alkotók műveiből hangzott el egy rövid összeállítás. A hagyományoknak megfelelően a 
bemutatón jelenlevő alkotók – Bence Lajos, Geresits Gizella, Kondákor Gyöngyi, Lackner 
László, Molnár Gábor, Soós József – saját versüket olvasták fel. Az est zárásaként gyertyát 
gyújtottak Utassy József költő és a nemrégiben, tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal 
költőtehetség, Szak Zita emlékére. 
 
„Fába vésett üzenet” 
2016. november 8-án este 6 órakor nyílt meg Tüske Gyula fafaragó kiállítása 
könyvtárunkban. Német Józsefné könyvtárigazgató köszöntötte a megjelent közönséget, majd 
Kovács Zoltán fotós megnyitója hangzott el. Beszédéből megismerhettük az amatőr művész 
munkásságát, aki autodidakta módon sajátította el a mesterfogásokat és szerszámait is maga 
készíti A kiállított tárgyak kidolgozottsága aprólékos munkára és megtervezettségre utal. Az 
alkotó művészetében gyakran megjelenik a paraszti világ vágtató lovakkal és gémeskútnál 
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ivó, delelő tehenekkel. A tárlaton női aktokkal is találkozhatunk, hiszen a női test az örök 
természeti szépség szimbóluma. Az esten közreműködött a Szivárvány Kamarakórus. 
 
„Elvek, eszmék, egyház” 
2016. november 10-én este 18 órai kezdettel került sor Hóbor József: „Elvek, eszmék, egyház: 
Adalékok Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi működésének első évtizedeihez” című 
kötetének bemutatójára. A Lenti Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Városi Könyvtár 
Lenti közös rendezvényén Bujdosóné Bagó Judit köszöntötte a megjelenteket. A kötet 
szerzőjének beszélgetőtársa Soós József költő volt. Az alkotó életútjából megtudhattuk, hogy 
az egyetemi tanulmányai alatt került kapcsolatba Mindszenty munkásságával. Meglátása 
szerint Pehm József Zala megye jelentős személyisége, konzekvensen gondolkodó, aki az 
egyházáért mindent megtett. Sok adatot megismerhettünk a kutatási anyagból is, mely 
Mindszenty pályafutásának dokumentációján kívül korabeli forrásokat, levelezéseket is 
tartalmazott. Érdekességként a közönség betekintést nyert a „Zalamegyei Ujság” című lap 1-1 
fénymásolt példányába, melynek elindítása a bíboros nevéhez kapcsolódik. 
 
Dietetikus előadása 
Tartalmas estét tölthettek el azok, akik 2016. november 29-én ellátogattak könyvtárunkba, 
hiszen vendégünk, Faricsné Molnár Katalin dietetikus nagyon informatív előadást tartott az 
egészséges életmód témakörében. A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésű előadásán a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház munkatársa rámutatott arra, hogy a legfontosabb az, amit mi 
saját magunk tehetünk az egészségünkért. Az előadó színes illusztrációkkal, olykor humoros 
ábrákkal szemléltette a különböző adatokat, például az ételek, italok cukortartalmát, 
vércukorszint emelő hatásukat. Életmódbeli ajánlások is elhangzottak, a résztvevők hasznos 
tanácsokat kaptak az élelmiszerek, italok és a sport területéről. Az előadás végén lehetőség 
nyílt egyéni szaktanácsadásra és ételkóstolásra is. 
 
„Szóval vágok rendet” 
A Városi Könyvtár Lenti és a Pannon Írók Társasága Lenti Csoportja - Csordás János Kör 
közös szervezésében 2016. december 2-án került sor Bence Lajos: „Szóval vágok rendet” 
című kötetének bemutatójára. Horváth László Lenti Város Polgármestere köszöntőjét 
követően Dr. Halász Albert a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója osztotta 
meg gondolatait a muravidéki magyar költő 60. születésnapjára kiadott verseskötetéről. Az est 
közreműködői Szekeres Frigyesné, Szekeres Ilona, Pál Péter és Dányi József voltak, akik 
előadásukkal színesebbé, személyesebbé tették a rendezvényt. A bemutató során Soós József 
költő kérdezte Bence Lajost a nemzettudattal, -mint kötetének vezérfonala- kapcsolatos 
gondolatairól. Az est végén lehetőség nyílt a bemutatott kötet dedikáltatására is. 
 
„Honfoglalástól – napjainkig” 
Prokné Tirner Gyöngyi a zalaegerszegi Kézművesek Háza szakmai vezetője nyitotta meg a 
Lentiben élő és tevékenykedő Szép László bőrműves - népi iparművész első önálló kiállítását, 
mely a „Honfoglalástól- napjainkig” címet kapta. „Vacak”- ahogyan a legtöbben ismerik- 
saját bevallása szerint motívumvilágának alapját a honfoglalás kori minták adják, melyeket 
igyekszik saját ízléséhez és a mai kor kívánalmaihoz igazítani. Munkái közt láthatunk 
táskákat, öveket, faliórákat, karkötőket, mappákat, Ipad tokot. Ezek mellett alkotásaiban 
megőrzi elődeink használati tárgyait, fegyvereit, készít többek között tegezt, süveget, tarsolyt, 
bőr páncélt is. A megnyitón Baranyi László P. Mobil és Szebelédi Zsolt P. Mobil és a 
Válaszút zenekar tagjai –akik egyben Szép László közeli barátai is- közreműködtek. 

Baksa Melinda 
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VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI GYERMEKRÉSZLEGE 

 
Programok 2016. II. félév 

 
Nyári Kézművesház  
2016 nyarán hat alkalommal vártuk az általános iskolás gyerekeket, hogy ismét együtt 
kézműveskedjünk. Készítettünk koinoborit, kreatív játékokat, tollat papírmasé technikával, 
álmot fogtunk indián módra, kipróbáltuk a quilling technikát, és a kísérletezés sem maradt el. 
 
Magyar Népmese Napja  
„Próba szerencse”- vetélkedő 
A legkisebb királyfiak és királylányok nyomába szegődtek a 3. osztályos diákok a „Próba 
szerencse” elnevezésű vetélkedőnkön. A játékban egy-egy feladványt kellett megfejteniük a 
csapatoknak úgy, hogy nemcsak különböző kérdéseket kaptak, hanem próbára tettük őket a 
gyakorlatban is.  Fontos szerepet kapott Fortuna, hiszen a szerencsekerék pörgetésével kapott 
eredmény és sok helyes válasz juttatta pontokhoz a jól szereplő diákcsoportokat. A 
foglalkozás a magyar népmesék jegyében telt, de a régi népi világ kérdésköréből is 
merítettünk. A gyerekek nagyon élvezték a játékos interaktív vetélkedőt és a sikerélmény még 
jobban összekovácsolta őket.   
Gaál Zsuzsa: Hová tűnt a 7mérföldes? 
Népmesei elemekkel teletűzdelt foglalkozással várta Gaál Zsuzsa írónő a helyi alsó tagozatos 
diákokat. A gyerekek mesehősök szerepébe bújva keltettek életre egy tanulságos mesét. A 
kerettörténet szerint a szegénylegénynek meg kell küzdenie a sárkánnyal a királykisasszony 
kezéért. Ehhez bátorságra, furfangra, segítőtársaira, no meg a hétmérföldes csizmára volt 
szüksége a különböző kalandok során. És mint minden népmese végén, győzött a jó: a hős 
elnyerte a király birodalmának felét és lányának kezét. 
 
Országos Könyvtári Napok 
„Kedvenc mesém, mesehősöm” – rajzpályázat és kiállítás 
Sok kis kedves mesefigurával találkozhatott az, aki ellátogatott könyvtárunkba az Országos 
Könyvtári Napok alkalmából, hiszen az óvodások gyönyörű rajzaiból kiállítást rendeztünk be. 
A munkákon a modern mesék (Bogyó és Babóca, Jégvarázs, Verdák) szereplői mellett 
természetesen a régről ismert magyar népmesék (A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A kismalac 
és a farkasok, Szélike királykisasszony) hősei is helyet kaptak.  
 
„Ügyes kezek”- kézműves foglalkozás 
A rajzpályázaton résztvevő óvodásoknak meséléssel egybekötött kézműves foglalkozással 
köszöntük meg munkájukat. „A csigacsalád meséje” című történet adta meg az 
alaphangulatot, hiszen közös éneklés és játék is kísérte az előadást. Ezután következett a 
„munka”: mindenki egy rajzmappát készített magának, amit színes csigabiga díszített. 
Csider Sándor: „Álomút” - kötetbemutató  
Október 5-én Csider Sándor író volt vendégünk. Az Országos Könyvtári Napok keretében 
zajló kötetbemutató a szeretet, békesség jegyében zajlott. Az interaktív előadás során több 
vers is elhangzott a kötetből: „Mesebeli palota”, „Betűk álma” és a címadó „Álomút”. Több 
játékos feladat is várt a másodikos diákokra, például szobrokat személyesítettek meg, várat 
építettek, eljátszották, hogy mi történhet egy királyi palotában. A vidám hangulatú 
foglalkozás után rengeteg új élménnyel, tapasztalattal gazdagodva térhettek haza a gyerekek.  
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Könyves Vasárnap 
Az Országos Könyvtári Napok zárásaként a Napvirág Bábcsoport nagy sikerű előadással 
örvendeztette meg a könyvtárba ellátogató kicsiket és nagyokat. A „Kolontos Palkó” című 
történetet követően a felnőttek és gyerekek is megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot: 
böngészhettek a könyvek között, használhatták számítógépeinket, ingyenes beiratkozhattak, 
könyvet is vásárolhattak. 
 
Zalai Gyermekkönyvhetek 
Mint minden évben, ezúttal is csatlakoztunk a Zala megyei könyvtári programokhoz. 
Fontosnak tartjuk, hogy a könyvek megszerettetése és az olvasóvá nevelés mellett a gyerekek 
játékosan ismerkedjenek meg a helyi és a magyar értékekkel is.  A Zalai Gyermekkönyvhetek 
alkalmából is színes programkínálattal vártuk az alsósokat: népi gyermekjátékokat 
próbálhattak ki, interaktív könyvajánlón vehettek részt, megmutathatták kreatív oldalukat, 
belemerülhettek anyanyelvünk titokzatos szókincsébe és mesevetélkedőn mérhették össze a 
tudásukat. 
 
 
Mikulásváró bábelőadás 
A délelőtt folyamán sok kíváncsi gyerkőc és szüleik, nagyszüleik látogattak el könyvtárunkba, 
ahol kedves mikulásműsorral várta a kicsiket a Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág 
bábcsoportja. Az óvónők két bábtörténetet adtak elő, majd karácsonyi dalokkal, közös 
énekléssel szórakoztatták a lelkes közönséget és együtt készültek arra, hogy eljöjjön a 
nagyszakállú télapó. Végül pedig a kis óvodások betekintést nyerhettek a bábozás rejtelmeibe 
és megismerkedhettek a mesehősökkel is.  
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI - KSZR SZOLGÁLTATÁS 
 

Programok 2016. II. félévben 

 
2016-ban minden eddiginél több települést sikerült bevonnunk az október 3-9-ig tartó 
országos programsorozatba. Témakörönként a megszervezett rendezvények: 

Zöld könyvtár 

Ismeretterjesztő előadások: 

Bagladban Lengyelné Csondor Katalin „Mentsd el a kerted kincseit a természet erejével” 
című előadását hallgathatták meg a könyvtárlátogatók. 

Csesztregen „A Kerka-mente élővilága” címmel szerveztek ismeretterjesztő előadást 
gyerekeknek Lelkes András a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának 
közreműködésével. 

Felsőszenterzsébeten „Gombák természetes élőhelyükön és a határozó könyvekben” címmel 
tartottak gombabemutatót. 

67 
 



HÍREK 

Kerkabarabáson „Szőlőről és borról általában” Vízvári Sándor szőlész-borász előadásának 
meghallgatására nyílt lehetőség. 

Rédicsre és Zalaszombatfára a „Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány” munkatársai látogattak el, 
magukkal hozták Bobit, az élő baglyot is. A résztvevő rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 
és a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói és a lenti 
Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ ellátottjai és munkatársai sok érdekességet 
megtudhattak a baglyok és az alapítvány életéről. 

Szentgyörgyvölgyön Horváth Gábor „Kézműves sajtok a Hetésből” című, kóstolóval 
egybekötött ismeretterjesztő előadásán vehettek részt a környékbeliek. 

Foglalkozások gyerekeknek: 

A reszneki gyerekeket Lengyelné Csondor Katalin ismertette meg „Zöldbocs” kalandjaival. 

Tornyiszentmiklóson az Állatok világnapja alkalmából könyvtári foglalkozásra várták a 
gyermekeket és kiállítást rendeztek „A kedvenc állatom” című rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból. 

Zalabaksán Ribizli bohóc állatkertjével ismerkedhettek meg a helyi óvodások. 

A kézműves foglalkozások az újrahasznosítás jegyében szerveződtek a következő települések 
könyvtáraiban: Csömödér, Gutorfölde, Kálócfa, Mikekarácsonyfa, Páka, Pórszombat, 
Pördefölde, Ramocsa, Tormafölde. 

Kiállítást rendeztek Márokföldön helyi alkotók használt papírból készített tárgyaiból. 

 

Könyvválasztó 

Felnőtteknek: 

Barlahidán teadélutánt szerveztek időseknek könyvekkel-könyvekről. 

Iklódbördőcén "Okostányér - cukorbetegeknek" címmel Végvári Viktória dietetikus 
ismeretterjesztő előadása szolgált sok hasznos információval. 

Gyermekeknek: 

Csesztregen „Ismerkedés a könyvtárral” címmel könyvtárbemutató foglalkozást tartottak 
meghívott első osztályos diákoknak, Tornyiszentmiklóson pedig óvodás csoportnak. 

Csider Sándor „Gyere velem álomútra” című játékos verses foglalkozása négy település 
általános iskolásaihoz jutott el. A költő járt Csesztregen, Nován, Rédicsen és Pákán. 

Csömödérben „Kedvenc mesehősöm”, Kisszigeten „Varázsceruza” címmel tartottak rajzos 
mesés délutánt a könyvtárban. A csömödéri óvodások Gaál Zsuzsa „Hová tűnt a 7mérföldes?”  
című interaktív mesefoglalkozásán vehettek részt. 

A lovászi kisiskolásoknak „Merre induljak” címmel Bagladi Mónika lenti gyermekkönyvtáros 
tartott könyvtár népszerűsítő foglalkozásokat. 

Reszneken a tavalyihoz hasonlóan ismét nagy sikerrel szervezték meg az „Olvasómaratont”. 
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Múltidéző 

Barlahidán, Kozmadombján, Szijártóházán és Zalaszombatfán csalogatták ki a szervezők a 
fiók mélyén rejtegetett kincseket és varázsoltak belőlük gyönyörű kiállításokat. Falvédők, 
varrott és horgolt kézimunkák, régi tárgyak kerültek elő. Egymás alkotásainak megtekintése 
pedig jóízű beszélgetésekre, együtt töltött délutánokra adott alkalmat a települések lakóinak. 

Barlahidán mézet lehetett kóstolni a megnyitón, Dobriban pedig a selejtezett könyveket 
kínálta megvételre a könyvtár. 

Barlahida és Lendvajakabfa Gaál Zsuzsanna kóstolóval egybekötött könyvbemutatójának 
adott otthont a z Októberi Könyvtári Napok idején. 

Gáborjánházán a helyi lakosok mellett a környékbeli települések lakói is nagy örömmel 
várták Nagyari Katalint, aki a csuhéfonás titkaiba avatta be a kézműves délután résztvevőit. 

Iklódbördőcén a már sokadik összejövetelét tartó Főzőklub tagjai gombás ételeket készítettek 
és kóstoltak. 

Nemesnépen korabeli dokumentumok bemutatásával Dénes Zoltán tartott helyismereti 
előadást „Vagyon és jog Nemesnépen és környékén a honfoglalástól 1848-ig” címmel.  

Pákán Vajda Margit és a Bojtár Zenekar népzenei koncertjére várták a környék iskolásait és 
óvodásait. 

Szilvágyon múltidéző szüretet tartottak, ahol felelevenítették a hagyományokat és közösen 
leszüretelték az önkormányzati szőlőt. 

Tornyiszentmiklóson „Tájkép” címmel fotókiállítás nyílt Simon Balázs munkáiból. 

Zalabaksán Ribizli bohóc segítségével zenés memóriajátékkal eleveníthették fel a régi 
slágereket a faluban élő szépkorúak. 

 

Könyvtári legek 

Barlahidán Soós Józseffel, a faluból elszármazott költővel beszélgethettek a 
könyvtárlátogatók. 

Pákán az internet veszélyeiről tartott ismeretterjesztő foglalkozást Háder Veronika lenti 
könyvtáros. 

Szécsiszigeten a település háziorvosával találkozhattak és beszélgethettek azok az érdeklődők, 
akik ellátogattak a könyvtárba. 

Pákán „Nagy Könyvtári Beavatás A Nagy Rejtvényjáték” címmel többfordulós könyvtári 
vetélkedőt hirdettek, melynek résztvevői jutalomban részesültek. 

Lovásziban „Könyvtár a modern világban” fantázianevű vetélkedőre várta a gyerekeket a 
könyvtáros. 
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Szentpéterföldére Galambos Ferenc bűvész látogatott és varázsolta el a közönséget vidám 
zenés műsorával. 

Mozdulj ki! 

Barlahidán közösségépítő túranapot szerveztek, Kerkateskándon pedig a budafai Arborétumba 
gyalogolhattak el az arra vállalkozók. 

Lapath Gabriella 

 
 

LETENYEI FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2016. 2. félévben 
 
NYÁRI EZ+AZ 
 
Kézműves foglalkozások 
„Nyár van, nyár…” címmel játékos könyvtári délelőtt a Hóvirág Óvoda óvodásai számára 
minden héten „Színes ötletek” –kézműves foglalkozás gyerekeknek heti 1 alkalommal 

 
A környéken táborózók számára kézműves- könyvtárismereti foglalkozások 
• Hittan tábor  
• Játszótárs tábor  
• Murakeresztúri táborozók  
• Sokszínvilág Családi Napközi gyermekei  
• Csörnyeföldi Kézműves Tábor  
• Erzsébet tábor  

 
Augusztusi kiállítások 
 
• „Úton” – Ádám Krisztián, letenyei 

származású Ferenczy-díjas ötvösművész 
kiállítása - az ékszereket Lipóczki Ákos DLA, 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
tanszékvezetője ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. 
Ádám Krisztián designer, a Kozma Lajos 
Iparművészeti Ösztöndíj jóvoltából kezdett el 
foglalkozni olyan speciális modern fémipari 
technológiákkal, melyeket a tradicionális ékszerkészítésnél nem használnak. Ilyen a 
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huzalszikra, mellyel még a kemény titán vágása sem jelent akadályt. A vastag fémtömbbe 
való vékony vonalú vágás mérnöki precizitása, tisztasága lenyűgöző, inspiráló a kreatív 
alkotó számára. Ádám Krisztián XVI. századi nyakfodrokra, gallérokra emlékeztető titán 
karkötői a sok-sok vágás által rendkívül légiesek és rugalmasak. Az első ránézésre 
keménynek és nehéznek tűnő karkötőket felvéve fantasztikus élményben van részünk.  

 
• Letenyei Festők Köre és MURA ART kiállítás 
 
SZEPTEMBER 
 
• „Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1945-1956” - kiállítás a Szovjetunióba hurcolt 

magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. Az 1945 és 1956 
között a Szovjetunióba elhurcolt mintegy 800 ezer magyarnak állít emléket a Veritas 
Történetkutató Intézet által összeállított vándorkiállítás.  

 
• Szüreti eszközök- Varga Ernő makettkiállítása 
• Elsősorban akaratra és kitartásra van szükség ahhoz, hogy az ember maketteket készítsen 

- véli a Zalaháshágyon élő Varga Ernő. A fafaragással négy évtizede foglalkozó férfi 
szerint, ha valaki kellőképpen elszánt, annak a munkáját előbb-utóbb siker koronázza. 
Varga Ernőnek asztalos végzettsége nincs, és korábban sosem foglalkozott fával. Aztán 
valahogy mégis a hobbija lett... Az általa készített présmakettek mindegyikének van, 
vagy volt eredetije. Televíziós műsorokban látott, szőlészeti magazinban megjelenő 
képek alapján készíti a maketteket, de ő is járja a szőlőhegyeket és keresi a még meglévő 
főfás préseket. Varga Ernőnek nem ez volt az első bemutatkozása Letenyén a 
könyvtárban, hiszen van egy másik jelentős gyűjteménye is. A présmakettek mellett 
aprócska hintókat is készít, ez utóbbiakat szintén konkrét, létező minták, elsősorban a 
keszthelyi kastélymúzeum gyűjteménye alapján. A hintómaketteket felvonultató 
gyűjteménnyel 2015 augusztusában találkozhattak a letenyei érdeklődők. 

 
OKTÓBER 

 
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK + NÉPMESE HETE 
 
• Gyógynövények használata – vendégünk: Fatér Balázs gyógynövényszakértő.  A 

gyakorlati ismeretekkel és kóstolóval színesített előadásán a gyógynövények praktikus és 
hatékony felhasználásával ismerkedhettek az érdeklődők. 
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• „Fújnak, fújnak őszi szelek…” – óvodások kézműves foglalkozása 
 
• „Népmese hete” –általános iskolás csoportok kézműves foglakozáson 
 
• „Határszél” – Göncz László szlovéniai magyar író kötetbemutatója 

Göncz László történésszel és politikussal, a szlovén parlamentben a magyar nemzetközösség 
képviselőjével Rózsás Imre tanár beszélgetett a Határ-szél című, személyes hangvételű 
írásokat tartalmazó kötetről. Az elbeszéléseket, novellákat, monodrámát és kisregényt 
tartalmazó műben a szerző saját gyermekkora elevenedik meg, persze fiktív képekkel. 
„Kivéve az érzést, az nem kitaláció. Az, amikor gyerekként egész egyszerűen irritálta, nem 
értette, miért nem mehet két méterrel arrébb a határkőtől, arra, ahol értik a szavát. És miért 
tehet meg akár kétszáz kilométert a másik irányba, ahol viszont szó szerint más nyelvet 
beszélnek az emberek”  

• „Könyves Vasárnap” 
 
„Érzések és gondolatok” -  Héra Tokorcsy Ilona festménykiállítása, a Magyar Festészet Napja 
alkalmából. A tárlatot Járási Ildikó iparművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
 
NOVEMER 
• Magyar Tudomány Ünnepe 
• Szent Márton ajándékai” – vendégünk: Aigner Géza letenyei származású répcelaki 

plébános 
• „Novemberben, Márton-napján” - az általános iskola 2. osztályosai Márton-napi 

kézműves foglalkozása a városi könyvtárban 
• „Szeletek a fotográfiából” – Zágon László fotóművész kiállítása 
• A nemzetközi és hazai pályázatokon közel 250 díjjal elismert nagykanizsai fotóművész 

tárlatát Dömők József, az FMHK igazgatója és Gyertyánági István a Kanizsai Fotóklub 
tagja nyitotta meg 

• „Delfti fajanszok” – kiállítás Sziva István magángyűjteményéből 
• „Adventi készülődés” – kézműves foglakozás és 
 
DECEMBER 
 
• „Téli ünnepkör” - gyerekfoglalkozás 
• „Régi karácsonyi képeslapok” – Ráczné Lánczok Zsuzsanna magángyűjteménye 
• „Csillagfényben aranyág…” ünnepváró kézműves foglalkozás óvodásoknak 
• „Karácsonyfa, karácsony! 
 Aranydió zöld ágon…” ünnepváró kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak 
 

 
Molnárné Pfeiffer Edit 
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ÜNNEPELŐ KÖNYVTÁROSOK Kereki Judit: Zala Megye Könyvtárügyéért díjat 
kapott Major Árpád nyugalmazott könyvtárigazgató 
 

3  

 
MŰHELY 

 
Sebestyénné Horváth Margit: Könyvtáros 
Alapismeretek továbbképzési gyakorlatok, 
tapasztalatok Zala megyében 
 
Cserhalmi Henriette: Születésnap 60 éves a megyei 
könyvtár könyvkötészete 

 
5 
 
 
13 
 
 

 

 Scheiber Veronika: Könyvtármozi Zala megyében 14  

 Czirákyné Tóth Edit: TextLib Tanfolyam települési 
könyvtárosok számára 
Gyapay Vera: Utazzunk a rózsaszín vattacukor 
bolygóra Majoros Nórával! 

16 

 
17 

 

 Gyapay Vera: Nógrádi Gergely és az 
elmaradhatatlan apai örökség  

19  

 Gyapay Vera: A(z) (B)irodalom legyen veled”! 
Avagy szépirodalom y,z nyelven  

21  

 Gyapay Vera: ,,Minden találkozáskor bemutatkozik 
az ember”- Biheka a könyvtárban  

23  

 Horváthné Jóna Mária: Országos könyvtári napok 
2016-ban a József Attila Városi Tagkönyvtár 
gyermekrészlegében  

25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Renáta, Gyapay Vera, Horváthné Jóna Mária: 
Olvasás és könyvtár népszerűsítés a 
családfesztiválon 

Horváthné Jóna Mária: Zalai gyermekkönyvhét a 
József Attila Városi Tagkönyvtár 
gyermekrészlegében 

Horváthné Jóna Mária: Könyvtár-Net tábor 2016-
ban 

Horváthné Jóna Mária, Jagasicsné Bogatin Mária, 
Szakál Eszter: Népmese napja a József Attila 
Városi Tagkönyvtárban 2016.szeptember 30. 

Sebestyénné Horváth Margit: Helyismereti 
tevékeny a kistelepülési könyvtárakban. Szakmai 
nap a megyei könyvtárban. 

 

 

26 
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30 

 

31 
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TUDÓSÍTÁSOK 

Sebestyénné Horváth Margit, Dóráné Mészáros 
Anikó: „Mindenki másképp csinálja”- Megyék 
közötti KSZR műhelytalálkozók a Deák Ferenc 
Megyei és Városi könyvtárban 

Dr. Gyenes Imre: Kerekasztal beszélgetés ’56 
Zalaegerszegi eseményeiről 

33 

 

35 

 Scheiber Veronika: Helyi értékek 
gyermekperspektívából 

36  

 Senkóné Horváth Ilona: Könyvtáravatás 
Nagykapornakon 

37  

 Sámson Bernadett: Könyvbarát kör az Apáczai 
Csere János Tagkönyvtárban  

39  

 Jakabfiné Bársony Judit: Rendhagyó történelem óra  40  

 Jakabfiné Bársony Judit: Nagy könyvtári beavatás 
Gelsén. Országos Könyvtári napok – 2016. október 
3-9. 

41  
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