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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2010. 2. félévben 

 
  

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
 

Szeptember 28-án került sor Farkas Boglárka: Befejezetlenül c. könyvének bemu-
tatójára. A találkozón közreműködött Kelemen Lajos író. 

November 17-én vendégünk volt Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész, a Heve-
si Sándor Színház igazgatója.  

December 15-én „Karácsonyi meglepetés” címmel bensőséges hangulatú műsorral 
örvendeztettük meg Keresztury Irodalmi Kör-ös vendégeinket. A rendezvény színfoltja-
ként a Canterina kamarakórus előadását hallgathattuk meg. 
 
Egyéb rendezvények: 

   
2010. október 4. és 10. között szerveztük meg az Országos  Könyvtári Napokat. 

Ebben az évben a családdal kapcsolatos előadások, kiállítások, találkozók kerültek a 
figyelem középpontjába.1 

Október 20-án folytatódott Bánfalvi Péter csillagászati sorozata, ez alkalommal az 
előadás „A Hold és meghódítása”   címet kapta. 

November 11-én került sor a Pamiec - Emlékezés : Lengyel menekültek Magyar-
országon 1939-1946 című könyv bemutatójára. Vendégünk volt Grzegorz Lubczyk, a 
Lengyel Köztársaság korábbi magyarországi nagykövete. 

 

 
 

                                                           
1 Lást még e lapszám 46-52 p. 
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November 24-én folytatódott csillagászati sorozatunk. Bánfalvi Péter „Utazás ide-
gen tájak égboltja alatt” címmel tartotta meg ezt az igazán látványos és érdekes bemuta-
tót. 

December 15-én , az őszi csillagászati sorozat utolsó találkozójára került sor.  
Bánfalvi Péter  „Magyar nevek az égbolton” címmel a bolygókon és holdakon található 
magyar vonatkozású helyekről és a magyar nevű kisbolygókról tartott telt házas elő-
adást. 

 
        Kocsisné Sipos Rozália 
       

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

A DFMK gyermekkönyvtári programjai  
 

 
Új kezdeményessel indítottuk a 2010/2011-es tanévet:  a Cimbora klub létrehozá-

sával és rendszeres találkozóinak megszervezésével célunk - az olvasás szeretetének 
elmélyítése, valamint a közösségformálás mellett - a gyerekek művészeti és tudományos 
érdeklődésének felkeltése. Klubtagnak jelentkezhet minden olyan gyermek, aki szeret 
olvasni, kedveli a művészeteket, esetleg maga is alkot, és szívesen vesz részt közösségi 
foglalkozásokon és játékokon.   

Október l-én került 
sor a Cimbora klub ala-
kuló összejövetelére, me-
lyen 15 Cimbora tette le az 
ünnepélyes esküt. Öröm-
mel újságolhatjuk, hogy év 
végéig 39 Cimbora vett 
részt a havi rendszeres 
találkozókon.  Az októberi 
programban megemlé-
keztünk a Fehér Bot nap-
járól, majd irodalmi kalan-
dozás következett – sok já-
tékkal. Novemberben Töl-
gyesi Lívia írónő beszél-
getett a klubtagokkal az 
„élet dolgai” mellett az 

íróvá válás lehetőségéről és szépségéről, valamint  a könyv megszületésének „rögös 
útjáról”. A decemberi programban az első közös Cimbora-olvasmány (Roald Dahl: 
Karcsi és a csokoládégyár) játékos feladatainak értékelése, valamint Karácsony csillaga 
címmel kézműves ajándékkészítés szerepelt Zsirainé Kulcsár Mária, népi kismestersé-
gek oktatója közreműködésével.  
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