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A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI 
 
A zalaegerszegi KSZR szolgáltatás keretében szervezett programok 2016 I. félévében 

A 2016-os év elején rendezvényajánlót küldtünk a polgármestereknek és a könyvtárosoknak. 
Célunk a közösség építése és a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok ajánlása és 
nem utolsó sorban az olvasók becsalogatása a könyvtárba. A leendő olvasók megismerhetik a 
megújult könyvtári környezetet és a könyvállományt. A rendezvényeink minden olvasó 
réteget elérnek, és reménykedünk, hogy az olvasási kedv sem marad el.  

Országos Internet Fiesta 

A hagyományokhoz híven idén is csatlakoztunk az Országos Internet Fiesta programjaihoz. 
Kollégáink, Jasztrab Istvánné, Kocsisné Sipos Rozália, Szekeresné Farkas Matild és Horváth 
Viktória az Internettel kapcsolatos előadásokat tartottak, Alibánfán, Kemendolláron, 
Nemesrádón, Sárhidán, Zalabérben, Zalaszentgyörgyön és Zalatárnokon. 

    

                           Zalaszentgyörgy                                                     Sárhida 

Gyermeknap 

A Nemzetközi Gyermeknapot zenés, verses előadásokkal tarkított produkciók tették 
emlékezetessé. Az Aranykapu együttes Bagodon, Zalabérben és Szentpéterúron lépett fel. A 
Kakaó zenekar Söjtörön szórakoztatta a gyerekeket. A gyermekprogramokhoz kapcsolódtak a 
bábszínházi előadások. A Ziránó csoport Boncodföldén, Egerváron, Hottón, Kemendolláron, 
Lakhegyen, Nagykapornakon és Zalaistvándon szerepelt. A Meseerdő bábszínház 
Alsónemesapátiban lépett fel. A bohóc produkciókban idén Borka bohóc jeleskedett. 
Interaktív műsorában a gyerekek kalózok vagy cirkuszi idomárok lehettek. A fellépés 
helyszínei: Gellénháza, Bocfölde és Zalaszentlőrinc. Nagylengyelben Rosta Géza zenés-
verses produkcióval lépett fel.  
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                                      Söjtör                                                  Nagylengyel 

Zenés-verses gyermekműsorok 

A zenés-verses gyermek műsoroknál kiemelném Figura Edét, aki interaktív műsorával 
mosolyt csalt a gyermekek és a felnőttek arcára. A fellépések helyszíne: Söjtör, Teskánd és 
Zalaszentiván. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR csoport által meghirdetett 
rajzverseny díjkiosztóján is Figura Ede volt a meglepetésvendég. 

A magyar költészet napja 

A költészet napját Misefán az Énekmondó együttessel, Egerváron a Magyarucca zenekarral 
ünnepeltük. 

 

 

Találkozó írókkal 

Az író-olvasó találkozók fontosak számunkra, és a jövőben több hasonlót szeretnénk 
szervezni. Az írókkal való személyes találkozás nagy élmény a gyermek és felnőtt olvasók 
számára egyaránt. Gyermekeknek Csapody Kinga Pakodon és Borbáth Péter Pókaszepetken 
tartott élvezetes előadást. Felnőtteknek R. Kárpáti Péter mutatta be könyvét Élet az élet után 
címmel. 
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Idősebb olvasóinkról sem feledkeztünk meg, őket a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör, 
Orfeum vándor színház, a Harmonika zenekar és Jurina Beáta zenés műsora szórakoztatta, 
Bödén, Csödén, Petrikeresztúron, Orbányosfán, Lakhegyen, Lickóvadamoson.  

Kézműves foglalkozások 

A kézműves foglalkozások továbbra is népszerűek voltak. Zalatárnokon és Bocföldén fazekas 
bemutató és foglalkozás volt Horváth Csaba fazekas mester közreműködésével. A 
Tündérművek húsvét előtti készülődésben segítettek Zalabérben. A húsvéthoz kapcsolódva 
Nagyari Katalintól a tojás írás tudományát sajátíthatták el a gyerekek és a felnőttek. Béresné 
Dormán Ibolya tojás alakú mézeskalács díszítést tanított, Botos Andrea Kispáliban kézműves 
foglalkozást tartott a gyerekeknek. Zsirainé Kulcsár Mária Szentpéterúrban és Dötkön 
tanította a gyerekeket a kosárfonásra. A gyermeknaphoz kapcsolódva Horváthné Jóna Mária 
Boncodföldén kézműves foglalkozást tartott. Bagodon és Nemesapátiban a DFMVK 
Könyvkötészet vezetője Cserhalmi Henriette nemcsak mesélt a kötészet és a restaurálás 
tudományáról, de munkatársaival együtt tanították a gyerekeket a kötészet mesterfogásaira. 

Ismeretterjesztő előadások 

Ismeretterjesztő előadásokban is bővelkedtünk. Bocföldén és Zalabérben Lelkes András Zala 
és a Kis-Balaton természeti értékeiről tartott gyermekek és felnőttek számára előadást. 
Bocföldén Gaál Péter India című érdekes élménybeszámolóját hallgathatták az iskolások. 
Megyer Csaba Pacsán tartott előadást „A természeti értékek Zalaegerszeg környékén” címmel 
a Madarak és fák napján.  Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója Zalatárnokon "Jólesik köztetek lenni" - női sorsok és szerepek Deák 
Ferenc környezetében címmel  tartott könyvbemutatót és előadást. 

Gasztronómiai kalandozások 

Gasztronómiai kalandozások a könyvtárban címmel Gaál Zsuzsanna kóstolóval 
„megfűszerezett” könyvbemutatója „Az őrségi konyha kincsei” nagy siker volt az olvasók 
körében. Csödén, Baktüttösön, Pusztaszentlászlón, Zalavégen és Zalatárnokon sok érdeklődőt 
csalogatott a könyvtárba ez a rendhagyó előadás. Zalaistvándon Éder Katalin a gasztronómia 
egészségesebb oldalát mutatta be. 

Számítógép-használói tanfolyamok 

Az alapfokú internet képzés 20 órás tanfolyamok keretében az idén is folytatódott. Batykon 
Kovácsné Pacsai Edit, Bocföldén Sebestyénné Horváth Margit és Hatejer Katalin, 
Pusztaedericsen Szekeresné Farkas Matild, Pusztaszentlászlón Sebestyénné Horváth Margit, 
Sárhidán Kovács Lászlóné, Zalabérben Kereki Judit, Zalatárnokon Kocsisné Sipos Rozália 
okította a tanulni vágyó olvasókat. Az év folyamán folytatjuk a képzést, hogy az olvasók 
felhasználói szinten tudjanak a gépen dolgozni és interneten eligazodni. 

Nagyné Tóth-Farkas Julianna 
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