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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények felnőttek számára 2014. 1. félévben 
 
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2014. január 21-én 17 órakor a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtárban egy éves születésnapi koncertet tartott a Folkish együttes. Az est 
házigazdája Kiss Gábor volt, köszöntőt mondott Balaicz Zoltán alpolgármester, vendégek 
voltak : Lőrincz Tamás és Radics Igor. 
 

 
 
Január 28-án - a zalaegerszegi  Keresztury Emlékév nyitó rendezvényeként - került sor 
könyvtárunkban a Keresztury Szavalógálára. A gála díszvendége Pomogáts Béla 
irodalomtörténész volt, aki Keresztury Dezső költői munkásságát méltatta. Az előadás előtt 
városunk középiskolásai Keresztury Dezső egy-egy versét szavalták el. A  Zrínyi  Miklós 
Gimnázium  két diákja népdalcsokorral színesítette az estét. 
 
Február 18-án a Keresztury Irodalmi Kör tagjai, valamint az érdeklődők a „Rövid farsangnak 
hosszú a böjtje; Farsangi hagyományok Göcsejben és máshol” címmel Szigeti Éva 
néprajzkutató előadását hallgathatták meg. A szépszámú közönség sok új ismeretet 
szerezhetett a farsangi időszak néprajzáról, s Göcsej jellegzetes hagyományai mellett a 
jelenlévők sok érdekes információt ismerhettek meg  különböző országok tavaszváró 
szokásairól. 
 
2014. március 18-án irodalomtörténeti jelentőségű könyvbemutatóra került sor a Deák Ferenc 
Megyei  és Városi Könyvtárban.  Huszonnégy évvel a legutóbbi megyei antológia 
megjelenése után, ismét napvilágot látott Zala megye irodalmi antológiája, a Muravidék 
szerzőivel karöltve, Palackposta címmel. A kötetben harminchárom szerző kapott helyet. 
Gyutai Csaba polgármester köszöntője után Kiss Gábor, a Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg az estet, majd Szemes Péter beszélt a zalai irodalom történetéről, és a 
Palackposta előzményeiről. Az esten megjelent szerzők: Karáth Anita, Lackner László, Tóth 
Imre (aki egyben az antológia társszerkesztője is), Turbuly Lilla, és Szakony Dorina olvastak 
fel műveikből. 
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Az Internet Fiesta keretein belül március 24-én egy érdekes találkozóra invitáltuk meg az Ady 
Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézet  8.a és 10.a 
osztályosait. „Ki vagyok én…? Biztonságos megjelenés és image-építés a neten” címmel 
kolléganőnk, Horváth Viktória és Joós Attila, a szombathelyi WEBMARK Stúdió munkatársa 
hívta fel a fiatalok figyelmét az Internet-használat és elsősorban a Facebook veszélyeire. 
 

 
 
Május 12 – 18. között zajlottak Zalaegerszegen az Egerszeg Fesztivál rendezvényei. E 
programsorozatba intézményünk is bekapcsolódott, május 16-17-én különleges 
programokkal, egyedi nyitva tartással, játékokkal, a kötészeti műhelyben való 
foglalatossággal vártuk olvasóinkat. Két alkalommal „A páncélszekrény titkai” címmel 
bemutatót tartottak munkatársaink a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
könyvritkaságaiból, a jelenlévő érdeklődők nagy örömére. 

2014. május 29-én nyárindító könyvbemutatóra került sor intézményünkben. A rendezvényt 
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg. A Zalai 
Hírlap nyugalmazott felelős szerkesztője, Mihovics József „Odalenn délen – Adriai útirajzok 
és más válogatott írások magyarul és horvátul” címmel megjelent kötetét a szerző, és a 
Croatica kiadó ügyvezető igazgatója, Horváth Csaba mutatta be az érdeklődőknek. A 182 
képpel illusztrált kötet érdekessége, hogy a benne olvasható magyar és horvát nyelvű írások 
(útirajzok, publicisztikai és közéleti írások) önálló egységek, nem egymás tükörfordításai. 

Június 5-én Malárburk József volt könyvtárunk vendége, akivel Péntek Imre beszélgetett a 
Szárnyak, vérerek, gyökerek című könyvéről.  "Malárburk már nem fiatal szerző, a kései 
pályakezdőkhöz sorolhatjuk. Írásaival - más néven, más műfajokban - jelen volt a sajtóban, de 
szépprózában ez első komolyabb megmutatkozása. Ráadásul álnéven, inkognitóban.  Ez a 
kötete az első, de intenzív, metaforákkal telített szövegei alapján nyugodtan kijelenthetjük: a 
titokzatos Malárburknak helye van a kortárs, magyar irodalomban." (Péntek Imre) 

Június 12-én a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok Zala megyei megnyitóját ez 
évben is könyvtárunkban tartottuk. Könyvheti köszöntőt mondott Gyutai Csaba  Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város polgármestere, a Könyvhetet  megnyitotta: Péntek Imre  József Attila 
díjas költő, a Pannon Tükör  főszerkesztője. Az ünnepség keretében bemutatták a Pannon 
Tükör legújabb számát, ahol közreműködött: Péntek Imre  főszerkesztő és Szemes Péter 
főszerkesztő helyettes. Meghívott vendégünk volt Németh János Kossuth díjas 
keramikusművész.       

Kocsisné Sipos Rozália 
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