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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR (Felnőttolvasó-szolgálat) 
 
Rendezvények  
 
A Keresztury Irodalmi Kör és a könyvtár közös rendezvényei: 
 

 Könyvbemutató: Zalaegerszeg az „ötvenes években” (január 24. – A Zalaegerszegi 
Füzetek sorozat 9. kötetéről a szerzővel, Káli Csabával Kiss Gábor beszélgetett) 

 „Bemutatkozik a győri Műhely folyóirat” (március 7. – Péntek Imre és Szemes Péter 
vendége volt Villányi László főszerkesztő, Sütő Csaba András és Szalai Zsolt költő, 
kritikus) 

 Felnőtt nemzet – Pomogáts Béla irodalomtörténész, kritikus előadása (április 25.) 
 Író-olvasó találkozó Kukorelly Endrével (június 6. – a szerzővel Kiss Gábor 

beszélgetett) 
 Író-olvasó találkozó Prágai Tamással, a Kortárs szerkesztőjével (június 20.) 

 
Szakmai rendezvények: 
 

 Minőségbiztosítás a közkönyvtárakban c. szakmai konferencia (március 20.) 
 A kistelepülések könyvtári ellátása c. szakmai konferencia (május 15.) 

 
Devecz Lászlóné 

 

 
Péntek Imre és a Műhely c. folyóirat képviselői 

 

  
Kukorelly Endre és Kiss Gábor Pomogáts Bélával  Péntek Imre és Kiss Gábor 

beszélgetett 
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A Deák Ferenc Megyei Könyvtár munkatársai a kehidakustányi Deák kúria előtt 

 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 

 
József Attila versmondó verseny  
 
 Március 27-én rendeztük meg a hagyományos József Attila megyei versmondó 
verseny Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját, melyen 9 iskola 23 tanulója vett részt. 
A kötelező József Attila-versek és a szabadon választott költemények elhangzása után a zsűri 
a három legszebben szavalót juttatta tovább a megyei döntőbe, melyre április 8-án, a hévízi 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban került sor. 
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Társadalmi integrációt segítő művészeti foglalkozások  

 
 A Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány pályázati támogatásával már második 
alkalommal szerveztük meg a sajátos nevelésű igényű (tanulásban akadályoztatott) és a 
normál iskolába járó gyerekek integrációját elősegítő művészeti foglalkozások 
programsorozatot 2006. januártól júniusig. 

Az előző tanévi pályázat sikerességére alapozva, annak hatékonyan működő elemeit 
beépítettük ez évi programunkba is a következőképpen: 
Művészeti foglalkozástípusok: 

• mesék dramatizálása bábjátékkal és drámapedagógiai módszerekkel; 
• kézműves foglalkozások a húsvéti és anyák napi ünnepkörhöz kapcsolódóan; 
• új foglalkozástípus került bevezetésre áprilisban – a költészet napjához kapcsolódóan- 

a játékos verses-zenés gyermekműsor, hogy változatosabbá és élménygazdagabbá 
tegyük a programot. 

A drámapedagógiai foglalkozások és a bábjátékok tervezésekor figyelmet fordítottunk az 
egyszerű, ugyanakkor érzelemgazdag meseválasztásra!  
 A programsorozatot június 8-án a Béke Ligeti Általános Iskolában vidám játékos 
vetélkedővel zártuk, melyen minden gyermek (közel száz 1-5. osztályos fogyatékos és ép 
tanuló) és valamennyi szervező-segítő könyvtáros és pedagógus részt vett. 
 

 
 
 
Barangolás a gyermekirodalomban megyei levelezős játék 
 

A gyermekirodalom népszerűsítése, a szépirodalmi olvasmányok élményének 
átélésére ösztönzés, az értő olvasóvá nevelés, valamint könyvtár- és internethasználati 
ismeretek gyakoroltatása a célja hagyományos irodalmi levelezős játékunknak. A 2005/2006-
os tanévben 3 magyar regény elolvasására (Bosnyák Viktóra: Tündérboszorkány; Fehér 
Klára: Mi, szemüvegesek; Sohonyai Edit: Macskaköröm), és a hozzájuk kapcsolódó feladatok 
megoldására a 4-6. osztályos zalai gyerekek közül 67 csapat vállalkozott. A 
legeredményesebb 10 csapat vehetett részt május 5-én az eredményhirdetésen és 
jutalmazáson, ahol könyvjutalomnak és egyéb ajándéknak örülhettek a „legjobb olvasók”. 
 
          Oláh Rozália 
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JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Költészet Napja 
 

Az idei Költészet Napját az Énekmondó Együttes "Valaki jár a fák hegyén" című 
műsorával köszöntöttük. 

A szép számú közönség zalai költők megzenésített versein kívül József Attila, 
Kányádi Sándor és Utassy József verseit hallgathatta. 

A műsorban a József Attila Városi Versmondó Verseny első helyezett tanulója is 
közreműködött. Hiteles tolmácsolásában két József Attila vers hangzott el. 

Az est házigazdája - immár sokadszor - Péntek Imre József Attila-díjas költő, a 
Pannon Tükör főszerkesztője volt. 
 
Utassy József szerzői estje 
 

A Pannon Tükör Szerkesztőségével közösen rendeztük meg a 65 éves Utassy József, 
József Attila-díjas költő szerzői estjét április 27-én. 

Az irodalmi esten közreműködött a költő jó barátja, Dinnyés József énekes, dalszerző, 
kinek előadásában több Utassy - vers csendült fel. 

Ez alkalommal is Péntek Imre volt a házigazda, kit szintén szoros barátság fűz a 
költőhöz. 
 
Keresztury Dezsőre emlékeztünk 
 

 
Major Árpád, Nyakasné Túri Klára és Kiss 
Gábor koszorút helyez el Keresztúry Dezső 

szobránál 

 

 
Marótiné Diószegi Erzsébet verset mond az 

ünnepségen 

 
 

Keresztury Dezső - akadémikus, író, Zalaegerszeg szülötte - emlékének, életművének 
ápolása, a Keresztury-hagyaték gondozása kiemelt feladata könyvtárunknak.  

Május 15-én halálának 10. évfordulójára emlékeztünk a Keresztury téren lévő 
szobrának megkoszorúzásával és a könyvtárunkban tartott ünnepi esttel, melyen nagy 
megtiszteltetésünkre részt vett az író özvegye, Mara asszony is.  
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Az esten sokan jelentek meg Dezső bácsi barátai, tanítványai, tisztelői közül. 
A polihisztor íróra, tudósra dr. Ács Anna muzeológus emlékezett személyes 

hangvételű beszédében.  
Keresztury-versek hangzottak el a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulóinak, tanárainak 

tolmácsolásában, a Keresztury Irodalmi Kör tagjai pedig az író életrajzából olvastak fel 
részleteket. 

Az emelkedett hangulatú estet Nyakasné Túri Klára Keresztury Dezső hozzá intézett 
soraival zárta be. 
 
 
Irodalmi est Asperján György íróval. 
 

Május 17-én Asperján György volt könyvtárunk vendége. Az íróval Péntek Imre, a 
Pannon Tükör c. folyóirat főszerkesztője beszélgetett a József Attila életéről szóló "Fogadj 
szívedbe" című könyvéről és a most megjelent, nagy port kavart Labancz Anna gyilkosság 
című könyve megírásának körülményeiről.  

A találkozón részt vevők nagyon személyes, meghitt vallomást hallhattak az író József 
Attilához fűződő szoros kapcsolatáról, a közös sorsról és új könyvének megszületéséről. 
 
 
Ünnepi Könyvhét, 2006. 
 

Június 12-én, este 6 órai kezdettel a 77. Ünnepi Könyhét keretében Mátyus Aliz zalai 
származású írónő "Kőmadár Zuglóban" című könyvét Borsi-Kálmán Béla történész mutatta 
be az érdeklődőknek.  

A szépszámú közönség a kötet ajánlása során egy kis történelmi áttekintést is 
kaphatott a korról, melyben a könyv története játszódik. 

A kötet ismertetése után az írónő egy zalai vonatkozású részletet olvasott fel 
könyvéből, majd a találkozó végén könyvvásárlásra és dedikálásra is volt lehetőség. 
 
          Kereki Judit 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA, 
ZALAEGERSZEG 
 
Új kiadvány  
 

„Mint kincset őrzöm” címmel a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár 
megjelentette levelezős játék sorozatának XIII. kötetét. 

A kötet tartalma: 
Hős állatok - állathősök levelezős játék 3-4. osztályosoknak 

 Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme- feladatlap 
 Kányádi Sándor: A világlátott egérke- feladatlap  
 Görgey Gábor: Hektor a hőscincér- feladatlap 
 Gera Pál állattörténetei- feladatlap 

 
„Az ígéret ideje” – Kuruc világ - labanc világ – történelmi sorozat 7. 
osztályosoknak 

 Megújulások kora – feladatlap 
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 A Vöröstorony kincse – feladatlap 
 Mercurius Hungaricus – újságkészítés 

 
„Tündérjárta mesetájon” – levelezős játék 3-4. osztályoknak 

 „Tündérjárta mesetájon” – feladatlap Fésüs Éva, Tordon Ákos, 
Kányádi Sándor meséiből 

 „Mosolyogni tessék!” – feladatlap Janikovszky Éva könyveiből 
 „Az élet titkai” – feladatlap Lázár Ervin meséiből 
 Vetélkedő 

 
A kiadvány könyvtáruk címén (József Attila Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Pf. 

47., e-mail: javk@orso.dfmk.hu) rendelhető meg 1000 Ft-os áron. 
 

         Horváth Anikó 
 
ZALAEGERSZEGI ELLÁTÓRENDSZER 
 

Ebben az évben nem  emeltük a könyvbeszerzési keretet, maradt a tavalyi 120 Ft/fő az 
ellátórendszer 49 önkormányzatának 51 könyvtárában. A könyvbeszerzési keretet minden 
önkormányzat befizette, kivéve Bocföldét, Csatárt akik már öt éve szüneteltetik az új 
dokumentumok beszerzésére befizetett összeget, valamint Nagykapornakot, ahol a 
polgármester döntése értelmében már két éve megszegték az  „Együttműködési 
megállapodásunkat”, ily módon nem tudunk számukra a továbbiakban új dokumentumokat 
biztosítani. (Ennek ellenére mindhárom könyvtárba vittünk csereállományt) 

Az év folyamán  két alkalommal kaphattak  új dokumentumokat a könyvtáraink, a 
harmadik könyvbővítés folyamatban van. Ennek érdekessége az, hogy  a községi 
könyvtárosok látogatnak el hozzánk és saját maguk válogathatnak a kurrens raktárunkból. 

Személyi változás miatt Ozmánbükön történt  állomány-átadás átvétel. A könyvtár 
teleházzal közösen működik. Az állomány nyilvántartása és a kölcsönzés számítógép 
segítségével  történik. 

Babosdöbrétén állománykivonást végeztünk,  mert a teleház beköltöztével szűkebb lett 
a hely. A selejtes, de még használható köteteket átszállítottuk a kastélyban működő kávézóba, 
ahol letétként vehetik igénybe az olvasni szerető lakosok. 

 

 
A József Attila Városi Könyvtár ellátórendszere Misefán végzett állományellenőrzést 
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Misefán állományrendezést hajtottunk végre, mert új polcokkal gyarapodott a 

könyvtár. A könyvtári bútorokat teljesen átrendeztük, és ennek megfelelően helyeztük el a 
több mint 1500 könyvtári egységet. 

Az NKA EU-us pályázatán Nemesapáti 100 000 Ft-ot nyert könyvbeszerzésre, 
ill.rendezvények szervezésére. A köteteket törzsállományként juttattuk vissza a község 
könyvtárába. 

A zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás felvette a feladatai közé a 
mozgókönyvtári ellátást. Ennek megfelelően befejeztük a területünkön az önkormányzatok 
meggyőzését arról, hogy csatlakozzanak hozzánk, mint a magasabb könyvtári szolgáltatást 
nyújtó könyvtárhoz. Így állami normatív támogatásban részesülhetnek a jövő évben a 
társuláson keresztül. Tapasztalataink szerint a könyvtárellátási szerződés megkötését 
könyvtáraink 80%-a kívánja szorgalmazni a képviselőtestületeknél. 
 

Pál Éva 
 
 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY 
 
A 2006. év I. félévének programjai 

 
Január 23.   A Magyar Kultúra Napja és a Festetics-év 
  Program: 
  Festetics György, az iskolateremtő 
        Előadó: Dr. Kocsondi József egyetemi tanár 
  Festetics György, a kultúra mecénása 
        Előadó: Lukács Gábor PhD hallgató 
                      Festetics György emléktáblájának koszorúzása 

Közreműködött: Helikon Versmondókör, Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskola 
 

 

 
 

 
 

Január 31.   Vendégünk volt Dr. Olofsson Károly – Placid atya, aki Ézsiás 
Erzsébet: A hit pajzsa című önéletrajzi kötete kapcsán beszélt életéről. 

 
Február 13.   „Éltem egyszer én, Márai Sándor” 
  Csányi Zoltán vetített diaképes előadása 
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Március 6.  Szép magyar beszédért – vers és prózamondó verseny 
 
Március 7.  Szakmai Nap 
  Minőségbiztosítás a közkönyvtárakban 
 
Március 14.  Nők a Balatonért Egyesület ülése 
Március 16.  Bálint György: A kíváncsi kertész című kötetének bemutatója 
  A kötetet ismertette: Dr. Persányi Miklós  
 

 
 
Március 20.  Emlékezés Szabó István íróra 

Előadók: Dr. Németh József – muzeológus és Dr. Győri János – 
irodalomtörténész 
 

Március 23.  eMagyarország Ifjúsági Nap 
 
Március 27.  József Attila területi szavalóverseny 
 
Április 3.  Húsvéti képeslapok tegnap és ma – képeslap kiállítás 
 
Április 10.  Költészet Napja 

Zenés irodalmi műsor – lovag Kanizsa József: Vinni tovább című 
verseskötetének bemutatása 
Közreműködött: Helikon Versmondókör, Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskola, Festetics György Zeneiskola 
Koncz Eta – Krúdy-emlékérmes festőművész kiállítása 
Megnyitotta: lovag Kanizsa József – költő 
 

Április 24.  Lőrincz Lajos: Köd-rianás c. verseskötetének bemutatója. A kötetet 
  ismertette: Péntek Imre a Pannon Tükör főszerkesztője 
  Közreműködött: Bereczky Szilárd és Dr. Gárdos Tamás 

A 10 éves Pannon Tükör kulturális folyóiratról beszélget Tar Ferenc 
és Péntek Imre 
Pannon Tükör 1996-2005 repertóriumot ismerteti Szabóné Mikla Éva 
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Április 26.  Közellenségünk a parlagfű – kiállítás és megnyitó 
  Előadó: Dr. Béres Imre – egyetemi tanár 

Kiállítás Bíró Krisztina - agrármérnök, tudományos könyvillusztrátor 
munkáiból 
 

 
 
Április 27.  Helikon Napok 
  Versenyfilmek értékelése, vetítése 

József Attila vallomása önmagáról – Helikon Napok 
kísérőrendezvénye 
Vers-koncert 14 hangszerre és számtalan zörejre 
Reflex Ifjúsági Színpad, Zrínyi Miklós Gimnázium – Zalaegerszeg 

 
         Benke Tímea 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA, 
KESZTHELY  
 
A 2006. év első félévének programjai 
 
Január 6.   Varázslatos karosszék: üvegmatrica festő kézműves foglalkozás 
Január 25.   Párkányi József területi könyvtárhasználati vetélkedő 
Február 3.   Varázslatos karosszék: farsangi játszóház és teremdíszítés 
Február 1-9.   Festetics György életpályája – levelezős játék 
Február 10.   A levelezős játék díjkiosztó délutánja 
Március 3.  Varázslatos karosszék: Fényképkeret díszítése szalvétatechnikával 
Március 21.   Gyermekkönyvtárunk dekorálása a tavasz jegyében 
Március 27.   József Attila megyei versmondó verseny területi fordulója 
Április 7.   Húsvétváró: asztali díszek készítése 
Április 24-28.   Magyar nyelv hete: Helyesírási rejtvényjáték 
Április 25.  Magyar nyelv hete: Szó- és rímjátékok a magyar nyelvben (Kardos 

tanár úr előadása) 
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Május 5.   Varázslatos karosszék: Anyák napi ajándék készítése 
Június 2.   Varázslatos karosszék: Gyöngyfűzés, nyári divatékszerek készítése 
 
          Tóth Rita 
 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LENTI 
 
A gyermekrészleg rendezvényei  2006 első félévében  
 
 
Február16.   Nem félünk a könyvtártól- könyvtárhasználati vetélkedő 7-8. 

osztályosoknak 
Február 23.   „Bú ne sírjon„ -  BUSÓÁLARC  kiállítás  3.-4. osztályosok munkáiból 
Március 21.   József Attila versmondó verseny / területi döntő felső tagozatosoknak/ 
Március 31.   Tavaszi virágok –origami kiállítás alsótagozatosok munkáiból 
Április 24.    „Ez a világ olyan kerek”- nagy csoportos óvodások játékos vetélkedője 
Április 21.   Hetedhétország –mesemondó verseny  
Május 17.    Író- olvasó találkozó Nógrádi Gáborral  
Június 7.   Móricz Zsigmond Általános Iskola rendezvény –kisegítő iskolák 

vetélkedője  
Június 26.-junius30.  Olvasótábor- ötödik osztályosoknak 
 
Levelezős játék Andersen születésének 200.évfordulója alkalmából 
 

A lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár levelezős játékot hirdetett 4.-
6.osztályos  tanulók részére. A pályázat célja az volt hogy  felhívjuk a figyelmet, 
könyvtárunkban megtalálható Andersen díjas írók című szépirodalmi sorozatra. 
 E sorozatból két könyvet ajánlunk közös elolvasásra: Annie M. G. Schmidt: A 
macskák társasága és Christine Nöstlinger :A cseregyerek című könyvet. 

A játékban 5 fős csapatok vettek részt. A feladatlapokat 2006. január és április között 
kapták kézhez a gyerekek. A záró rendezvényre 2006. május 22-én került sor. 
 
          Tüske Lászlóné 
 
Lenti Központi Ellátórendszer 
 

2006. január 1-től a lenti Központi Ellátórendszer tagjainak száma 31-ről 30-ra 
csökkent  a külsősárdi Községi Könyvtár megszüntetésével. 

A 2005. évi pénzügyi elszámolásaink után az önkormányzatokat február hónapban 
tájékoztattuk az elmúlt évben végzett könyvtári tevékenységükről. 

Beszámolónkban ismét felhívtuk a figyelmüket a könyvtári ellátásra vonatkozó 
törvényi előírások, a szakfelügyeleti vizsgálatok által javasoltak teljesítésére a könyvtári 
ellátás színvonalasabb kistérségi keretek között történő megvalósítására.     

Az önkormányzatoknál történt előzetes tájékozódásunk alapján az ellátórendszerhez 
tartozó községek képviselő-testületeinek továbbra is a 230 Ft-os lakosonkénti összeget 
javasoltunk állománygyarapításra.  

Az önkormányzatok a városi könyvtárral megkötött szolgáltatási szerződésük alapján 
ebben az évben is a befizetési összegük 20%-át fizetik működtetési hozzájárulás címén. 

A pályázati lehetőségeknek és az önkormányzati ráfordításoknak köszönhetően tovább 
javultak könyvtáraink működési körülményei. 
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A kettős funkciójú novai Községi és Iskolai Könyvtárban fűtéskorszerűsítésre került 
sor a gáz bevezetésével. 

A könyvtárban is helyeztek el számítógépeket a tanulók könyvtári érdeklődésének 
felkeltése érdekében. 
  Pákán könyvtári bútorzat kiegészítésére, számítógépes fejlesztésre és a  nyitvatartási 
idő növekedésére került sor. 

Kányaváron SHARP fénymásoló beszerzésével bővült a szolgáltatási lehetőség.   
A területünkhöz tartozó 4 könyvtárban az informatikai fejlesztést a 2005-ös év végére 

áthúzódó IHM pályázatok realizálása jelentette az ADSL szélessávú Internet bekötésével 
(Kányaváron, Ortaházán, Szentpéterföldén, valamint az ellátórendszerhez nem tartozó 
Lovászi Községi Könyvtárban).  

2006 első felében 3 könyvtárban állományrendezéssel egybekötött selejtezést 
végeztünk (Belsősárd, Kerkafalva, Pórszombat községekben).  

Az év első felében a pákai Községi és Iskolai Könyvtárnak volt nyertes pályázata, 
160.000 forintot kaptak.  

A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályának „A közkönyvtárak 
uniós programjának 2006. évi támogatása” című pályázata elsősorban a kistelepüléseken 
élőket akarja elérni az évek óta folytatott uniós közkönyvtári program bővítésével. A pályázati 
pénzen beszerzett, külön-gyűjteményként kezelt kis dokumentum-állomány jól szolgálja a 
községben élők tájékoztatását az unióval kapcsolatban felmerülő gazdasági, továbbtanulási, 
vagy munkavállalási kérdések esetében is. A pályázati kiírás feltétele rendezvények, 
előadások szervezésére is szólt. A könyvtár két rendezvénye kedvező fogadtatásra talált: 
május 9-én a téma a mezőgazdasági gazdálkodók támogatásainak uniós lehetőségei volt; 
május 30-án előadásra a  Korszerű magyar agrárpolitika mai teendői az uniós csatlakozás 
tükrében az elkövetkezendő 10 éves távlatok vonatkozásában címmel került sor. 
 

Stéber Ferencné Csögi Ágnes  
 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE 
 
Egy küzdelmes élet képei 
 

 Letenyén a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében irodalmi 
összeállítással ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.  

Január 27-én a Városi Könyvtárban megtartott programon folytattuk a korábbi 
években kialakult hagyományt, azaz az ünnephez kapcsolódóan egy helyi alkotó mutatkozott 
be a nagyközönség előtt. Ezúttal Bokros Tiborné Kamarás Klára letenyei nyugdíjas 
pedagógus „Arcok a múltból” című irodalmi estjére került sor. 

Felvezetésként Letenye Város Művészeti Iskolájának növendékei zenei szólókkal 
indították a programot. Majd Rostonics László polgármester köszöntő gondolatai hangzottak 
el, utána következett az újonnan felfedezett költő-író bemutatása. 

A verses-prózai összeállításban helyi előadók – Harangozó Józsefné, Ács Zsanett, 
Halmi Nándor, Timár József- interpretálásában hangzottak el a szerző művei, gazdag, 
tartalmas, küzdelmes élet pillanatképeit felvillantva. Olyanokat, amelyek mindannyiunk 
számára utat mutathatnak és okulásul szolgálhatnak. 

 A nagysikerű esten került bemutatásra Bokros Tiborné Kamarás Klára közelmúltban 
megjelent „Arcok a múltból” című novelláskötete, amelyet várhatóan az ősz folyamán követ 
verseskötetének kiadása is. 

 
          Dömők József 
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2006. I. félévének további programjai 
 
    
Február 13 - Március 6.  „Filléres emlékeim II.” 
     Kiállítás helyi gyűjtő anyagából  
 
Február 17 - Március 20. Kiállítás – Milena Petković horvátországi festő kiállítása 
 
Március 10 -Április 21.  „Andrássy Gyula emlékezete” -   
               kiállítás Dr. Ferenczy Sándor képeslap gyűjteményéből
  
Március 10., 16.   Társadalomtudományi hetek 

„Andrássy Gyula emlékezete” TIT előadás -  Dr. 
Ferenczy Sándor 

 
Március 24. József Attila körzeti versmondó verseny - döntő (5 iskola 

41 tanulója) 
 
Április 3.    Városiak-falusiak – zenés irodalmi est 
     Simon József: „Álmok völgye” c. kötetének bemutatása 
 
Április 7.    „Zöld erdőben jártam…” Ünnepváró játszóház 
 
Április 7. „Színek II.” – Bóháné Sasvár Éva nagykanizsai festő 

kiállításának megnyitója 
 
Április 10.    „A Magyar Nyelv Hete” 
     Anyanyelvünk játékai – vetélkedő általános iskolásoknak 
 
Április 22 - Május 10.  Sporttörténeti kiállítás 
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Május 1- 31. Letenye sporttörténete (1926-tól napjainkig)- kiállítás 
 
Május 1.    „Szív adja szívnek…” 
     Anyák napi ajándékkészítő foglalkozás 
 
Május 10. 9 óra   „Madarak és Fák Napja” 

 TIT előadás - Lelkes András BFNP területi felügyelő 
 
        Pfeiferné Molnár Edit 
 
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS 
 
Móra könyvtári levelezős verseny a megye iskoláinak 
 

Az iskolánkban hagyománnyá vált Móra-napok keretén belül könyvtárunk idén is 
meghirdette a megye felső tagozatos diákjainak könyvtári levelezős versenyét. 

A korábbi évekhez hasonlóan a játék egy fordulóból állt és a tanulók egyénileg 
nevezhettek rá. Ebben az évben is Móra Ferenc életéhez, munkásságához és  ezúttal Dióbél 
királyfi című regényéhez  kapcsolódó feladatokat állítottunk össze. Hogy legyen elegendő idő 
az olvasásra és a megoldásra, így már február elején kézhez kapták az iskolák a 
feladatlapokat. 

A beküldési határidő 2006. március 20-a volt. Tizenhét iskolából, összesen 50 
pályamunka érkezett vissza. 5-6. osztályosok korcsoportjában 40, a 7-8 osztályosok 
korcsoportjában 10 tanuló küldött megoldást. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2006. március 31-én került sor. Ide a 
korcsoportjában legjobb eredményt elért versenyzőket hívtuk meg. Őket könyvvel, oklevéllel 
jutalmaztuk. A verseny sorredjéről és az elért pontokról minden résztvevőt kiértesítettünk.  
 

 
 

Helyezések: 
 
7-8. osztályosok között nem adtunk ki 1. és 2. helyezést. 
3. helyezést ért el:  - Horváth Zsófia  7.o. Újudvar 
                               - Móricz Tamara  7.o. Miháld 
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5-6.osztályosok: 
1. helyezés   : - Nyers Dennis 5.o.  Bak 
2. helyezés   : - Béres Márton  5.o. Bak 
3. helyezés   : - Rátfai Réka   6.o. Nagykanizsa Batthyány Gimnázium  és 
                       - Kisházi Kitty 6.o. Nagykanizsa Hevesi Általános Iskola 
 
Különdíjat adtunk ki a Móra: Dióbél királyfi című regényéről a  legszebb verset író tanulónak. 
Különdíj: - Dömötör Bettina 5.o. Pacsa 
 
Költészet napja 
 

2006. április 11-én költészetnapi megemlékezést és verses- zenés rendezvényt 
szerveztünk könyvtárhasználóinknak. 

9 órai kezdettel a Kardos Banda verses- zenés műsorát hallgathatták meg az 1., 2. és 3. 
osztályosok a könyvtárban. 
 

 
 

 

 
A Kardos Banda verses-zenés műsora Zalakaroson 

 
10 45-1100 órakor József Attiláról, életéről, verseiről összeállított műsort adtak elő a 

gyerekek. A megemlékezést Horváth Zita könyvtáros állította össze. 
11 órától a 4. osztályból és a felső tagozatból érdeklődő tanulók találkozhattak a Kardos 

Bandával a könyvtárban, akik Versek minden formában- régiektől maiaktól című zenés-verses 
műsorukat adták elő. 

A rendezvény után elkészített elégedettség-mérés alapján a műsor nagyon tetszett a 
hallgatóságnak és máskor is szívesen vennének részt hasonló rendezvényeken. 

A programról készült képek megtekinthetők a NagyKar képtárában is. 
 
        Horváthné Nagy Elvira 
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, 
ZALASZENTGRÓT 
 
Március 20. Bartók Béla születésének 125. évfordulójának emlékére készített 

kiállítás megnyitója 
Március 28. József Attila szavalóverseny 
Április 12-13. Húsvéti népszokások felelevenítése. Tojásfestés. Vendég: Mármarosi 

Mária népi iparművész 
Május 11. Zalaszentgrót és környékének története. Helyismereti vetélkedő 

felnőtteknek. 
Június 12. Író-olvasó talákozó. Vendég: Györffy László 
 
       Bertókné Varga Ibolya 
 
„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, ZALALÖVŐ 

 
 
Március 30.  Író-olvasó találkozó Dr. Csider Sándorral – a Varázshegedű című 

verseskötetének bemutatása.  
 
 
Április 11.   Költészet napi ünnepség: a könyvtári játékok eredményhirdetése 
 
 Április 11-én délután tartotta díjkiosztó ünnepségét a „Salla” Művelődési Központ 
könyvtára a költészet napja alkalmából. Az ősszel meghirdetett három könyvtári játék – a 
megyei négyfordulós Petőfi Sándor életéről és munkásságáról szóló levelezős játék, a megyei 
mondaíró verseny, és a helyi általános iskola alsó tagozatosainak kiírt „Mutasd be Zalalövőt 
Európának” című rajzpályázat – zárása az elmúlt évekhez hasonlóan ünnepélyes keretek 
között történt.  

Pintér Antal igazgató köszöntője után Tóth Judit, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
igazgatóhelyettese emlékezett Petőfi Sándorra. Az ünnepséget színesítette Takács Attila, aki 
megzenésített Petőfi-verseket adott elő gitárkísérettel, és Herczeg Zsófia, a helyi általános 
iskola hetedik osztályos tanulója, aki verset szavalt.  

Ezután következett a díjátadás. A művelődési központ könyvjutalommal és oklevéllel 
jutalmazta a levelezős játék első tíz helyezettjét, és valamennyi résztvevő emléklapot kapott. 
A népszerű játékra a megye 34 általános iskolájából 223 fő jelentkezett. Két tanuló ért el első 
helyezést: Pék Alexandra, a gellénházi Dr. Papp Simon Általános Iskola tanulója, és Pais 
Patrícia, a zalaegerszegi Dr. Pais Dezső Tagiskola tanulója. A második helyezett Horváth 
Erzsébet, a kiskanizsai Általános Iskola, a harmadik helyezett pedig Németh László, a 
gyenesdiási ÁMK tanulója lett. 

A megyei mondaíró versenyre beérkezett pályamunkák közül az idén a legigényesebb, 
legérdekesebb a zalaegerszegi Kiss Benedek „Az Aranyos lapi forrás keletkezése” című 
mondája volt. Második helyezést ért el Gyovai Barbara, a zalabaksai Általános Iskola tanulója 
„A bölcsességet sugárzó erdő” című mondával, a harmadik helyezett Márfi Kinga, a 
nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola tanulója lett „Az öreg erdő titkai” című írásával. 
Különdíjat kapott Kurucz Dávid, a gellénházai Dr. Papp Simon Általános Iskola tanulója, és 
Kanász Viktor, a surdi Általános Iskola tanulója.  

A „Mutasd be Zalalövőt Európának” című gyermekrajzpályázat eredményhirdetésére a 
galériában került sor. A beérkezett alkotásokból készült kiállítás megnyitója után a jutalmakat 
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Pintér Antal adta át. A helyezettek: I. Gyarmati Ákos, II. Belső Bernadett, III. Tóth Patrícia; 
Nagy Tamás különdíjat kapott.  
 
 
Április 27.   Könyvtári óra a helyi általános iskola második osztályos tanulóinak 
 
Május 9.  Mesemondó verseny a helyi és környékbeli általános iskolák alsó 

tagozatos tanulóinak 

Május 9-én 23 alsó tagozatos gyerek vett részt a „Salla” Művelődési Központ és 
Könyvtár mesemondó versenyén. A zsűri sok vidám mesét értékelhetett. Az emlékezetes 
délután során a következő sorrend alakult ki: 1-2. osztályosok: 1. Mojzer Martin 2. o. 
(Zalalövő), 2. Bischof Barbara 2. o. (Zalalövő), 3. Mihályka Eszter 1. o. (Hegyhátszentjakab), 
különdíjat kapott: Tuboly Dorka 1. o. (Zalalövő). A 3-4. évfolyamosok közül: 1. Schulcz 
Ferenc 3. o. (Zalalövő), 2. Somogyi Lili 3. o. (Hegyhátszetjakab), Iván Klaudia 4. o. 
(Pankasz), különdíjat kapott Gyenese Péter 3. o. (Zalalövő). 

Június 12.  Mátyus Aliz: Kőmadár Zuglóban című novelláskötetének bemutatója. A 
könyvet ajánlotta: Borsi-Kálmán Béla történész 

Június 12-én az Ünnepi Könyvhét keretében Mátyus Aliz: Kőmadár Zuglóban című 
novellafüzérével mutatkozott be a zalalövői közönségnek. Nem ismeretlen ő ezen a vidéken, 
hiszen itt született és még őrzi a tájhoz, a szülői házhoz kötődő emlékeket. A visszatérőnek 
azonban mégis minden új. Mint mondta, vissza kéne jönni egy időre, újra lövői emberek közt 
élni, s nem csak a kivételes ünnepnapokban, mint a mai alkalom, de a hétköznapokban is, 
hogy magába szívhassa a hely atmoszféráját, felkutatva a halványuló gyerekkori emlékeket, 
újra töltekezni. 

Az eredetileg szociológiával foglalkozó írónőnek már több munkája is megjelent. Az 
új novelláskötetben saját élete történetéből, annak szépségeiből, tragédiáiból merít őszinte, 
tiszta hangon. Elénk tárul egy erős asszony küzdelmekkel teli élete, bátorsága, ahogy negyven 
évesen gyermekszülésre vállalkozik, s egyedül, erős kézzel irányítja életét.  
A novelláskötetet Borsi-Kálmán Béla történész ajánlotta a közönség figyelmébe, mely 
megtalálható a „Salla” Művelődési Központ könyvtárában. 
 
 
      Bischofné Hesinger Katalin – Kovács Mónika 
 
 
JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR, GYENESDIÁS 
 
Az ünnepi könyvhét programja 
 
Június 9-én  a könyvtár könyvvásárt szervezett a községháza nagytermében. A LOYEX-
DIRECT Kiadó könyveit 20-70%-os árengedménnyel vásárolhatták meg az érdeklődők. 
 
Június. 9-én ujjbáb készítésére nyílt lehetőség a Községháza Nagytermében. A Molnár Edit 
által készített ujjbábokat a helyszínen meg is lehetett vásárolni. 
       

Fliszár Katalin 
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