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2012. december 7-én Pacsán az általános iskolában Advent fényei művészeti találkozóra, 
illetve versenyre került sor több kategóriában, amelyen a térség több iskolájából vettek 
részt a gyerekek. A program az Advent jegyében összeállított színvonalas műsorral 
kezdődött, majd a különböző kategóriákban (vers, tánc, népdal, rajz, kézműves) 
nevezett gyerekek  versenyére került sor. Intézményünk munkatársa, Sebestyénné 
Horváth Margit a vers kategória zsűrizésében vett részt. Intézményünk hozzájárult a 
gyerekek díjazásához is különdíjakkal. 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
Népmese napja 

Idén szeptemberben is megtartottuk az immár hagyományosnak számító felolvasó 
napunkat. Kópémesék címmel, tréfás mesék felolvasására vártuk az óvodákat, iskolákat 
és a családokat. 465 fő kisiskolás, óvodás és kísérőik voltak a vendégeink, felolvasóink. 

 
Országos Könyvtári Napok programjai 

 Október 1.: A Naphegy Kiadó volt a vendégünk. Szakmai találkozó keretében 
felnőtteknek mutatták be könyveiket, majd gyerekeknek is népszerűsítették 
kiadványaikat. Az Öröm kör résztvevői is megismerhették a kiadó munkáit, ezen 
kívül játszóházak és mondókás foglalkozás is szerepelt a kör programjában. 

 Október 3.: A „Megmutatom magam! kiállítás sorozat keretében Vollein 
Ferenc mutatkozott be.  
Ezen napon tartott előadást dr. Engardt Zsuzsanna természetgyógyász orvos a 
főleg idősekből álló hallgatóságnak „Egészségesen idős korban is” címmel. 

 Október 4.:  „…küzdj és bízva bízzál” címmel dr. Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész, egyetemi docens rendhagyó irodalomórájára került sor, 
melyet  középiskolásoknak tartott. 

 Október 7.: „Könyves vasárnap” – Az állatoké volt a főszerep: Vendégünk volt 
dr. Gombos László állatorvos és Gyömbér nevű kutyája, Lőrincz Judit Lívia író 
– a Pufi kandúr sorozat szerzője - , sor került a „Macskák és emberek” 
fotópályázat eredményhirdetésére és a „Békák minden mennyiségben” című 
kiállítás bemutatójára.  

November 8-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából mutattuk be az "Emlékülés Pais 
Dezső születésének 125. évfordulóján" című emlékkötetet, amelynek kiadását is 
könyvtárunk szervezte. A kötetet a megjelent mintegy 30 érdeklődőnek dr. Gyimesi 
Endre országgyűlési képviselő ajánlotta a figyelmébe. 

November 15-én nagysikerű egészségügyi ismeretterjesztő előadásra került sor, 
melynek keretében dr. Erbszt András ortopéd szakorvos, gerinc-specialista 
betegségmegelőző hasznos tanácsait hallgathatták meg az érdeklődők, ill. 
kérdezhettek is. Az est moderátora Balázsik Anikó gyógytornász volt. 

November 24-én 36. alkalommal rendeztük meg a Mesemondó Versenyt „Európa 
mesél” címen. A megnyitó műsorát a Liszt Ferenc Tagiskola 4. a. osztályos 
tanulói mutatták be. Felkészítő pedagógusok: Néz Károlyné és Gyenese Mariann. 
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Két csoportban bonyolítottuk le a versenyt, a megnyitó pedig a kamarateremben 
volt. 
A korosztályok szerinti versengésre két helyszínen került sor: az 1-3. osztályosok 
a könyvtár olvasótermében, míg a 2-4. osztályosok a Mesebirodalomban 
mondhatták el meséiket, ahol 3 fős (pedagógusokból, könyvtárosokból és 
óvónőkből álló) zsűrik döntöttek a legjobb mesemondók helyezéseiről. Idén is 
minden korosztályban szavazhattak a gyerekek a közönségdíjas mesemondóra.  
9 városi iskola 36 tanulója és 5 városkörnyéki iskola 17 tanulója versenyzett 
egymással a szép mesemondásban (220 fő) 
 

 
 
A gyermekkönyvhéten – november 27-én - vendégünk volt Turbuly Lilla zalai író és 

Pozvai Andrea népi játszóház-vezető. Hangulatos programokat tartottak a 
gyerekeknek, ki-ki a maga műfajában.   

November 29-én nyílt meg és december végéig volt látható „A kis Jézus 
megszületett…”-  Kisgyörgy Erzsébet nyugdíjas könyvtáros képeslapgyűj-
teményéből az a válogatás, mely a karácsonyi ünnepkörhöz kötődött. A 
megnyitón a szépszámú közönség (45 fő) a Liszt Ferenc Általános Iskola 
kisdiákjának énekét, és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub énekkarának műsorát 
élvezhette. 

December 17-én a „Könyvtárosok karácsonya” elnevezésű ünnepi estünket rendeztük 
meg, melynek keretében az ünnepi műsort követően adtuk át a „Fel a netre 
öregem!” című online vetélkedő résztvevőinek, ill. legjobbjainak a jutalmakat, a 
megjelent könyvtárosoknak pedig kis ajándékkal - a magunk készítette könyvtári 
naptárral - kedveskedtünk. 
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Folyamatos rendezvényeink voltak: 

Az ősz folyamán is folytatódtak az Öröm kör összejövetelei: Pedagógusok, 
óvónők és könyvtárosok irányításával különböző foglalkozásokat, játszóházakat 
tartottunk. A programokat továbbra is nagyon sokan látogatják, a résztvevők 
továbbadják élményeiket, ezáltal is népszerűsítik programjainkat.  

Az Olvasótábori klub - Minden hónap második hétfőjén jönnek össze a nyári 
olvasótábor résztvevői. Szeptemberben, a gyerekekkel közösen összeállítottak egy 
programtervet, amelyben szellemi és kézműves foglalkozások egyaránt szerepeltek. 
Örvendetes, hogy decemberben a karácsonyi készülődésbe még a szülők is 
bekapcsolódtak. 

A Mesebolt drámafoglalkozásokat Óváriné Kalamár Judit, a Landorhegyi 
Általános Iskola pedagógusa vezeti. A 13-21 fő részvételével megvalósuló programokra 
havonta jönnek össze a gyerekek, akik hátrányos helyzetük miatt kerültek be a 
csoportba. A mesék, a drámapedagógiai játékok révén problémáik megoldásával is 
foglalkoznak.  
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Olvassunk együtt!  

Az internetes játékban és versenyben négy általános iskola 23 tanulója vett részt. 
Tavasszal Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, ősszel Győri Katalin: Bojti c. művét 
dolgoztuk fel. Varró Dániel művére azért esett a választás, mert a Hevesi Sándor 
Színház műsorra tűzte, a Bojti pedig az olvasótáborban nagy érdeklődést kiváltó kutyás 
foglalkozás folytatásaként került terítékre. Ezzel az internetes játékkal az olvasáson túl, 
az internet célszerű használatára is neveljük a fiatalokat. 
  

Kereki Judit 

 
A beszélgető ember Zalaegerszegen 

November 12-én, hétfőn 17 órakor vette kezdetét az a közönségtalálkozó, ahol a vendég 
Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető és sportriporter volt. A rendezvény a 
József Attila Városi Könyvtár szervezésében valósult meg. A rendezvény helyszínének, 
a nagy érdeklődésre való tekintettel, a szervezők a Városi Művelődési Központ 
kamaratermét találták a legmegfelelőbb helyszínnek. A találkozó A beszélgető ember 
címet kapta. A találkozón Frauenhoffer Márta újságíró kérdezte, a mostanában főleg 
sportriporterként és televíziós műsorvezetőként tevékenykedő Gundelt. Beszélgetésük 
során többek között szó esett a családról, sportról és nem utolsó sorban a műsorvezető 
által vezetett televíziós játékokról. Természetesen a jelenlévők is lehetőséget kaptak, 
hogy kérdéseket tegyenek fel. A közönség nagy részét a népszerű műsor, a Maradj 
talpon! kulissza titkai foglalkoztatták. Gundel azonban nem árulta el őket, elmondása 
szerint azért, mert az olyan lenne, mintha egy bűvész rántaná le a leplet trükkjeiről. 
Amint ezt megteszi oda a varázs és ő ezt nem szeretné. A beszélgetés végén a közönség 
tagjainak lehetőségük nyílt rá, hogy aláírást kérjenek „A beszélgető ember”-től.  

Magyar Zsófia 
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