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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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