
MŰHELY 
 

KÖNYVTÁRUNK ÉS ZALAEGERSZEG VÁROSA KERESZTURY 
DEZSŐRE EMLÉKEZIK 

 
A város híres szülötte, Keresztury Dezső tiszteletére Zalaegerszeg Keresztury-

emlékévvé nyilvánította a 2014-es évet. A 110 éve Zalaegerszegen született költő, 
kultúrpolitikus életének és munkásságának felelevenítésére a város és művelődési, oktatási 
intézményei több programmal is készültek, ezzel is közelebb hozva őt a megye lakosaihoz. 

 
A programsorozat részleteiről 2014. április 10-én, a József Attila Városi 

Tagkönyvtárban tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, a város alpolgármestere, valamint a 
Keresztury Emlékbizottság tagjai, így dr. Gyimesi Endre, a bizottság elnöke tájékoztatták a 
közvéleményt. 

 
Az egyébként minden évben megrendezésre kerülő szavalógála és az ünnepélyes 

koszorúzás mellett a rendezvények palettáját színesítette a tagkönyvtárunk által februárban 
meghirdetett, a felsőtagozatos általános iskolásokat, valamint a középiskolás diákokat 
megcélzó, Keresztury életét és munkásságát feldolgozó online vetélkedő, melyen 2-3 fős 
csapatokban illetve egyénileg, a honlapunkról letölthető feladatlapok megoldásával és 
visszaküldésével lehetett részt venni. A zalaegerszegi középiskolák mellett játékra invitáltuk a 
Keresztury Dezső nevét viselő nemesgulácsi és kőbányai általános és szakiskolákat, valamint 
a balatonfüredi városi könyvtár közreműködésével a füredi diákokat is. A verseny sikerét 
mutatja, hogy 27 pályázat érkezett a megjelölt határidőig, a legtöbb zalaegerszegi 
középiskolából, valamint a fenti vidéki városokból is. Az eredményhirdetésre április 10-én 
ünnepélyes keretek között könyvtárunk Költészet napi rendezvényébe, a Kis-Hétrét zenekar 
ünnepi műsorába illesztve került sor, ahol a legjobb eredményt elért versenyzők 
könyvjutalmat és oklevelet, minden résztvevő pedig emléklapot vehetett át. 

 
A költő, tudós 1996. április 30-án bekövetkezett halálára - szintén a rendezvénysorozat 

fő eseményeként – gyertyagyújtással, virrasztással emlékeztünk. A meghitt hangulatú estre 
régi barátokat, ismerősöket, Keresztury személye előtt tisztelettel adózó vendégeket vártunk, 
akik emlékeik felidézésével, kiemelkedő érdemeinek méltatásával, felolvasással, 
megzenésített versek előadásával emlékeztek. Dr. Gyimesi Endre megnyitóját követően 
Németh János Kossuth-díjas keramikus művész, és dr. Németh József nyugalmazott 
múzeumigazgató felelevenítette Dezső bácsival közös személyes élményeit, Nyakasné Túri 
Klára, a költő jóbarátja pedig legkedvesebb versét osztotta meg a közönséggel. Hallhattunk 
megzenésített költeményeket Kelemen Gyula és Lukács Sándor előadásában, kórusra 
átkomponált műveket hangfelvételről, többen pedig versek, interjúk felolvasásával idézték 
meg a költőt. A zalaegerszegi Teleki Blanka Székhelykollégium diákjai pedig egy rendkívül 
igényesen összeállított emlékműsorral képviselték a városi diákságot. 

 
A programsorozat megkoronázásaként szeptember 4-én nyíló, Keresztury Dezső életét 

és munkásságát bemutató tárlat előkészítése folyik, amelynek keretein belül igyekszünk a 
legérdekesebb tárgyi emlékeket, könyveket, fotókat, használati tárgyakat összegyűjteni, hogy 
az érdeklődők is bepillanthassanak egy nem mindennapi ember nem mindennapi életébe. 
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