HÍREK
MKE ZALA MEGYEI SZERVEZETE
2007. április 23-án került sor az MKE Zala Megyei Szervezetének taggyűlésére.
Az összejövetelen a tagok elfogadták a 2006-os év beszámolóját, és az ez évi
munkatervet. Rövid ismertető hangzott el az MKE tisztújító közgyűléséről, a
megválasztott új vezetőségről. Nagy öröm számunkra, hogy az elnökség soraiban ismét
van Zala megyei tag, Kiss Gábor alelnök személyében. Az összejövetel szakmai
előadását meghívott vendégünktől, Zagorec Csuka Judittól hallhattuk, aki a A szlovéniai
magyar könyvkiadás-, sajtó és könyvtártörténet címmel megjelent munkáját ismertette.1

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR
2007. január 24-én a Keresztury Irodalmi Kör rendezvényén „Éltem egyszer én,
Márai Sándor” címmel Csányi Zoltán vetített diaképes, önéletrajzi ihletésű önálló
estjére került sor.

2007. január 29-én a megyei hálózati értekezleten Kiss Gábor igazgató
köszöntötte Antal Józsefet, a TEMI Zalaegerszegi Könyvtárának - megszűnés miatt leköszönő vezetőjét.

1

A könyv ismertetését lásd a Figyelő rovatban.
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2007. február 27-én a Keresztury Irodalmi Kör rendezvényén mutatták be Göncz
László Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941-1945. c. kötetét.

2007. március 27-én Keresztury Irodalmi Kör rendezvényén az Izsák Imre
Képzőtársaság mutatkozott be. Az est vendégei voltak: Vajda Lászlóné tanár, Kiss
Ádám és Molnár Gábor egyetemi hallgatók.
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Március 23-án adta át ünnepélyes keretek között Feldmájer Sándor, a
Szerencsejáték Zrt. szponzorációs igazgatója és Csősz Violetta területi igazgató a
társaság kétmillió forintos adományát a Zalaegerszegi Könyvpártoló Alapítvány
képviselőinek, Baranyai Györgynek és Kiss Gábornak. A pénzadományból az
alapítvány folytatni tudja két, korábban megkezdett programját, részint a Zala
megyében élő és alkotó Nádas Péter író, újságíró, esztéta gyűjteményének további
építését, részint Pécsi Gabriella költőnő (a megyei levéltár egykori könyvtárosa)
műveinek kiadását. Emellett az alapítványnak lehetősége nyílik számítógép- nyomtató
vásárlására is.

Május 9-10-én kétnapos látogatást tett Zala megyében John Nichols, Nagy-Brittannia
magyarországi nagykövete. Nagykanizsa és Keszthely után Zalaegerszegre látogatott,
ahol programjának egyik fő eseményére, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
megtekintésére került sor. A nagykövet igazi úriember, hiszen amikor 2005-ben nem
tudott személyesen részt venni a könyvtárban kialakított angol nyelvi forrásgyűjtemény
avatásán, ígéretet tett arra, hogy addig el nem megy Magyarországról, míg meg nem
győződik ennek használatáról. Látogatása alkalmával nem csak a British Council helyi
szolgáltatásait tanulmányozta, hanem találkozott Aporfi Orsolyával, a Zrínyi Miklós
Gimnázium tanulójával és Kocsisné Németh Erika tanárnővel is. Orsolya tanárnője
irányításával 3. helyezést nyert el az angol nyelvi OKTV-n - felkészülését
nagymértékben segítette a forrásközpont bőséges szakanyaga. A nagykövet könyvtári
látogatása mellett találkozott a megye és a város vezetőivel is.

2007. május 15-én a Keresztury Irodalmi Kör rendezvényeként került sor „Hol
van régi énünk, az elveszett csoda” címmel Bischofné Hesinger Katalin költő Álmok,
táncok, tövisek c. verskötetének bemutatójára. Közreműködött Pintér Antal és Takács
Attila.
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2007. június 5-én az Ünnepi Könyvhét egyik programja volt Pécsi Gabriella
Tollászkodom fellegen és Kvantumos nyelvtörténések c. posztumusz versköteteinek
bemutatója. Az est házigazdái Kiss Gábor igazgató és Péntek Imre József Attila díjas
költő voltak, közreműködött az Énekmondó együttes. 2

DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA
Február 14-én, „a szeretet napján” gyermekkönyvtárunkba „látogatott” a Kék
Tündér, akit Tóth Renáta gyermekkönyvtáros kolléganőnk „varázsolt” elénk saját
személyében. A Kék Tündér tavaszváró népszokásokkal ismertette meg a gyerekeket,
vidámságot és szeretetet hozott közénk.

Március 26-án rendeztük meg a József Attila megyei versmondó verseny
Zalaegerszeg városkörnyéki fordulóját, melyen 5-6. és 7-8. osztályos diákok József
Attila egy-egy versét és egy szabadon választott költeményt adtak elő.
2

A verskötetek ismertetését lásd a Figyelő rovatban.
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A megyei döntőbe 16 versmondóból a 3 legeredményesebb szavaló jutott tovább.
Valamennyi versmondó emléklapot kapott, a helyezettek oklevél mellett
könyvjutalomban részesültek.
Május 7-én az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel közösen szerveztük meg hagyományos, a „Mese
születése” című meseíró- és mesemondó versenyünket. Az irodalmi vetélkedőn 17
zalaegerszegi és városkörnyéki meseíró saját meséjét adta elő.
A Zalai Gyermekkkönyvtáros Műhely tavaszi továbbképzésére május 10-én az
Apáczai ÁMK Könyvtárában kerül sor (Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.), melyen Emőd
Teréz, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa mutatta be a Mesefotel c. CD-ROM-ot az
érdeklődő pedagógusoknak és könyvtárosoknak. A szakmai program keretében a
résztvevők megtekinthették a CD-ROM alapján készült gyermekrajzok kiállítását is.3
Május 11-én került sor a „Barangolás a gyermekirodalomban” című megyei
levelezős játék záró rendezvényére 4-5-6. osztályos tanulók részvételével a Belvárosi
Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájában.
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Dózsa-tagiskola által szervezett
háromfordulós irodalmi játék 46 csapata közül a tíz legeredményesebb kapott meghívást
az eredményhirdetésre és jutalmazásra. A levelezős játék során a résztvevők három
érdekes külföldi ifjúsági regényt olvastak el a tanév folyamán (Christine Nöstlinger:
Suzi és Paul titkos naplója; F. M. Burnett: A padlásszoba kis hercegnője; Henning
Mankell: A csillagkutya), valamint megoldották a művekhez kapcsolódó feladatokat,
rejtvényeket.
A játék során készített munkákból (padlásszoba miniatűr változata,
hajómodellek, rajzok, ex-librisek) kiállítás készült, melyet a Dózsa-iskola aulájában a
tanév végéig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Az eredményhirdetésen a meghívott 5 fős csapatok olyan bemutatkozó
jeleneteket adnak elő, melyek jellemzik a közösséget, de egyúttal kapcsolódnak
olvasmányélményeikhez és a játékhoz is.
A győztes tíz csapat tagjai – a hangulatos bemutatkozó után - könyvjutalmat,
valamint díszes oklevelet és ajándékokat vehetnek át.
Május 24-én Gyermekkönyvtárunk vendége volt Scheer Katalin írónő, aki
Nefelé című regényéről beszélgetett 3-4. osztályos gyermekolvasókkal. A fiatal írónő
könyve 2006-ban elnyerte az Év gyermekkönyve kitüntető címet.

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG
Március 12-én Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa volt a vendégünk.
„Tavasz, kalandok, titkok…” címmel meghirdetett rendezvényünkre óriási volt az
érdeklődés. A jelenlévő mintegy 100 fő nem is csalatkozott. Erzsébet a maga megnyerő,

3

A részletes beszámolót lásd a Tudósítások rovatban.
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színes egyéniségével, tanulságos történeteivel egy nagyon jó hangulatú, kellemes esttel
ajándékozta meg a résztvevőket, melyet Iványi Ildikó középiskolai tanár vezetett.

Március 20-án rendeztük meg a már 14 éves múltra visszatekintő „Könyv- és
könyvtárhasználati vetélkedőnket” a város középiskolás tanulóinak részére. A
megmérettetésen 10 csapat vett részt, örömünkre a város majd minden középiskolája
képviseltette magát. A résztvevők alaposan felkészültek, különösen az élmezőny
könyvtári ismerete volt imponáló Az első helyen holtverseny alakult ki a Munkácsy
Mihály SZKI és a Ganz SZKI csapata között. Harmadik helyen a Zrínyi Miklós
Gimnázium csapata végzett.

Április 11-én a Költészet Napja tiszteletére a Pannon Tükör kulturális folyóirat
szerkesztőségével közösen vetélkedőt szerveztünk a város középiskolás tanulói részére
„József Attila élete és munkássága” címmel, melyre a város 7 középiskolájából 10
csapat nevezett. A kiírás szerint egy iskolából maximum 2 x 4 fős csapat vehetett részt,
kik az előre megadott ajánlott irodalomból készültek fel a versenyre. A hét feladatból
/életrajzi totó, versrészlet felismerések, stb./ álló vetélkedő alaposan próbára tette
tudásukat. Az első három helyezett csapat könyvjutalomban részesült.
Május 31-én az Ünnepi könyvhéten irodalmi estet szerveztünk a szlovén-magyar
barátság jegyében. Az estet Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője vezette,
közreműködtek: Bence Lajos, Zágorec-Csuka Judit, Lukács Zsolt, Szemes Péter
Bemutatásra került: a Pannon Tükör és a Muratáj című folyóirat legújabb száma,
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Zágorec-Csuka Judit könyve “A szlovéniai magyar könyvkiadás - sajtó és könyvtörténet
1945-2004-ig”, és “Küszöbön aludni”. A fiatal szlovén költészet antológiája. Fordította
Lukács Zsolt.
Június 18-24-e között szerveztük meg a már több évre visszatekintő
olvasótáborunkat Balatongyörökön. Sajnos ebben az évben csak 18 gyerek vett részt
táborunkban, de a hangulat ugyanolyan jó volt, mint eddigi táborainkban. A
drámapedagógiai foglalkozást Kocsis Eszter vezette, melynek témája Lázár Ervin „A
négyszögletű kerek erdő” c. meséje volt. A kézműves foglalkozás ez évben Zsirainé
Kulcsár Mária vezetésével folyt. Szebbnél szebb remekek készültek bőrből és csontból.
Az idei tábor programjából sem maradhattak ki a kirándulások. Jártunk az edericsi
Afrika Múzeumban, kerékpártúrát szerveztünk a vonyarcvashegyi Szent Mihály
kápolnához, hajóval Keszthelyre kirándultunk. Utolsó este Rosta Géza előadóművész
volt a vendégünk, kinek tolmácsolásában megzenésített gyermekverseket hallhattunk,
sőt a gyerekeket is belevonta az előadásba, akik nagyon élvezték a különböző
hangszerekkel való játékot. Reméljük ez a nagyszerű hagyomány jövőre sem szakad
meg.

VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR, ZALAKAROS
Megemlékezés a Költészet napjáról
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megemlékezést tartottunk a
költészetről József Attila születésének évfordulóján. A programokat a könyvtár
szervezte a gyerekeknek és az érdeklődő felnőtteknek. A nagyszünetben tanulóink
verseket és egy irodalmi összeállítást adtak elő. Ezután alsós diákjaink és az óvodások
Figura Ede verses-zenés műsorát hallgatták meg. A nagy sikert aratott előadás 80
kisdiák, 70 óvodás és néhány felnőtt számára tette emlékezetessé az idei Költészet
Napját.
Író-olvasótalálkozó Nógrádi Gáborral
Rendhagyó irodalomóra keretében találkozhattak iskolánk 4. 5. 6. osztályának
tanulói és a 7-8. osztályos tanulók közül az érdeklődő diákok (összesen 77 tanuló) a mai
gyerekirodalom egyik legjelentősebb írójával. Nógrádi Gábortól megtudhatták, hogyan
készültek regényeinek forgatókönyvei, hogyan készül egy filmforgatás, egy regény,
miért jó az ha valaki sokat olvas. A gyerekek a találkozóra az író több művét is
elolvasták, így nagyon sokan tettek fel kérdéseket a regények kapcsán is.
Végül dedikálás következett, majd a résztvevők a helyszínen vásárolhattak nagyon
kedvezményes áron az író műveiből. Nógrádi Gábor az előadása teljes
tiszteletdíját felajánlotta könyvek vásárlására, mellyel könyvtárunk állományát
szaporítottuk. Felajánlását virággal és a város borával köszöntük meg, egyúttal
felköszöntöttük közelgő 60. születésnapja alkalmából is.
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Olvasóköri foglalkozások a könyvtárban
A téli időszak hosszú estéire gondolván és a tavalyi Nagy Könyv országos
programsorozat kapcsán indított olvasókör sikerén felbuzdulva hirdettük meg az idei
tanévben is a gyerekeknek és felnőtteknek az olvasóköri foglalkozásainkat. Az elsőt
október 25-én, az utolsót február 28-án tartottuk. Az összesen nyolc foglalkozásból álló
összejövetelen az általunk kiválasztott regényekből tartottunk kedvcsinálót
kolléganőmmel, Horváth Zitával felváltva. A művek írójának, regényeinek bemutatása
után felolvasások, beszélgetések, könyvajánlások, vélemények hangzottak el.
Igyekeztünk azokhoz a regényekhez filmrészleteket is vetíteni, melyeknek készült
megfilmesített változata. Természetesen a történetek végét sohasem árultuk el, így akik
még nem olvasták a műveket, kíváncsiságukat kielégítvén hozzáfoghattak az
olvasáshoz. Kialakult egy jó kis csapat, akik szinte minden alkalommal megérkeztek
foglalkozásainkra. Ez a 2. 3. és 4. osztályosokból összetevődött 15 - 20 fős kis társaság
előre készült, előre kölcsönözte és teljesen, vagy részben olvasta már a művet. Így több
játékkal is tudtuk színesíteni a könyvbemutatókat. Dicséret illeti azokat a szülőket, akik
nem sajnálták idejükből azt a kéthetenkénti egy órát, melyet a már régen olvasott mű
felelevenítésére, vagy egy újabb gyermekregény megismerésére áldoztak.
Példamutatásukkal nagyon sokat tettek ők is gyermekük olvasóvá válásához, az olvasás
megszerettetéséhez.
Az olvasókörökön feldolgozott művek:
− Szabó Magda: Tündér Lala
− Salten: Bambi
− Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
− Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
− Defoe: Robinson ; Bálint Ágnes: Hajónapló
− Erich Kästner: A két Lotti
− Collodi: Pinokkió kalandjai
− Eric Knight: Lessie hazatér
Az összejöveteleken összesen 125 gyermek és 45 felnőtt használta ki
könyvtárunk e programsorozatát, s már most ígéretet tettünk nekik, hogy jövőre tovább
folytatjuk a könyvbemutatásokat. Az utolsó foglalkozáson egy ajtókilincsre akasztható
üzenetjelzőt adtunk, ajándékba, melynek egyik oldalán:” Kérlek, ne zavarj! Olvasok.”, a
másik oldalon pedig: „Majd jövök! Könyvtárba mentem.” felirat állt.
Ebben a tanévben már negyedik alkalommal hirdettük meg ezt a levelezős
játékot megyénk diákjainak. Sajnos az idén kevesebb pályamunkát küldtek be a
gyerekek, de így is nagyon szép munkák születtek. A feladatlap három részből állt, az
elsőben Móra életéről, munkásságáról, a másodikban Mondák és mesék című írásaiból
kellett számot adniuk. A harmadik részben arra kértük őket, hogy írjanak egy velük,
esetleg családjukkal megtörtént vagy általuk kitalált történetet, amely szép példája lehet
az emberek egymás iránt kifejezhető csodás érzésnek, a szeretetnek (Móra Ferenc
írásaiban erre nagyon szép példákat láthatunk).
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Könyvtári levelezős verseny a Móra-napokon
Összesen 7 iskolából, 29 tanulótól kaptunk megoldásokat. A legügyesebbeket
meghívtuk a Móra- napok ünnepélyes megnyitójára, s itt adtuk át számukra
megérdemelt jutalmukat.

A levelezős játék díjainak átadása a Móra napokon

A helyezettek:
5-6. osztályosoknál
1. Varga Virág 5.o. Letenye
1. Horváth Fanni 5.o. Letenye
2. Bogdán Henrietta 5.o. Nagyrécse
3. Kóbor Mercédes 5.o. Letenye
7-8. osztályosok
1. Horváth Lili 8.o. Letenye
2. Vida Barbara 7.o. Pacsa
3. Szabó Mariette 7.o. Pacsa
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FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR, KESZTHELY
Szakmai továbbképzés
A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazása a mozgókönyvtári feladat
ellátásban témakörben szervezett sikeres szakmai napot 2007. február 26-án a Fejér
György Városi Könyvtár és az MKE Zala Megyei Szervezete Keszthelyen.
A rendezvény a megyénk intézményeiben dolgozó kollégákon kívül számos
érdeklődőt vonzott Veszprém és Somogy megye könyvtáraiból is, továbbá jelen voltak
két kistérségből a társulások munkaszervezeteinek képviselői is.
A nap folyamán a közel 50 résztvevőnek személyes konzultációra nyílt
lehetősége a szoftvert forgalmazó InfoKer Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet
képviselőivel, Téglás Györggyel és Thék Györggyel.

Rendezvények az első félévben
Január 23.
Február 5.
Február 19.
Február 20.
Február 27.
Március 5.
Március 5.

Magyar kultúra napi rendezvény: Utassy József
megzenésített verseit tolmácsolták Orgona László, Tekán
Kinga és Nagy János
Mészáros T. László: Keszthely Európában című fotóalbum
bemutatója
Wass Albert vers- és prózamondó verseny
Ézsiás Erzsébet: Az örvénylelkű fiú című kötet bemutatója
Csík Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesületének alakuló
ülése
Határainkon túl élő magyar írók, költők műveiből
rendezett vers- és
prózamondó verseny
Hendzsel Beatrix és Kovács Zoltán fotókiállítása
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Március 19.
Március 28.
Március 30.
Április 11.
Április 11.
Április 24.
Május 7.
Május 28.
Június 11.

András Sándor: Gyilkosság Alaszkában avagy Sherlock
Holmes a tlingitek földjén című krimi kötet bemutatója
„Nők a Balatonért” Egyesület gyűlése
„EU 50 éve” előadás középiskolásoknak
Csider Sándor: Varázshegedű című verseskötet
bemutatója
Mágori Aranka üvegfestő kiállítása
Csík Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesületének gyűlése
Végh Ferenc: Birodalmak határán – a Balaton partján
című könyvbemutató
XV. Balatoni Fesztivál: A Keszthelyi Klarinét Quartett
koncertje
Gyuk György-Kis János-Nádasy Miklós: Olimpiák hősei
című kötet bemutatója

A gyermekkönyvtár I. félévének programjai
Január 5.
Január 29-június . 15.
Február 2.
Február 19.
Február 27.
Március 2.
Március 14.
Március 30.
Április 2.
Április 13.
Április 24.
Május 4.
Május 23.
Május 24.

Varázslatos karosszék: üvegmatrica készítő kézműves
foglalkozás
Batthyány-évforduló: történelmi levelezős játék a 200 éve
született első magyar miniszterelnök tiszteletére
Varázslatos karosszék: farsangi teremdíszek készítése,
játszóház
Wass Albert vers- és prózamondó verseny (általános
iskolás korcsoport számára)
Párkányi József területi könyvtárhasználati vetélkedő (3-4.
osztályosoknak)
Varázslatos karosszék: mobil teremdekoráció készítése,
üvegfestés
Tavaszi teremdíszítés
Varázslatos karosszék: Húsvétváró kézműves játszóház
(tojásdíszítés szalvétatechnikával, pompon állatkák,
kosárkák készítése)
A József Attila Megyei Szavalóverseny területi fordulója
Szivárványnap
(a 10 éves gyermeklap kiállítással egybekötött játékos
vetélkedője)
Magyar nyelv hete: Kardos József Rímjátékok című
nyelvművelő előadása
Varázslatos karosszék: anyák napi ajándékok készítése
(üdvözlőlap, könyvjelző)
Gyermeknapok a gyermekkönyvtárban: a Brumi Bandi
Band zenés, játékos előadása
Gyermeknapok a gyermekkönyvtárban: Horányi Katalin
író-olvasó találkozója
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Június 8.

Varázslatos karosszék: meseillusztrációk gyönggyel az
Ünnepi Könyvhét kapcsán

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
Régi-új városi könyvtár Lentiben
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár Lenti (8960 Lenti, Templom tér 5.)
elnevezéssel működő helyi önkormányzati költségvetési szervet Lenti Város
Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. április hó 25. napjával 106/2007.(IV.25.) sz.
ÖKT határozatával megszüntette.
Jogutódként 2007. május hó 1. napjával megalapította a Városi Könyvtár Lenti
(8960 Lenti, Templom tér 5.) elnevezésű intézményt.

Rendezvények az első félévben
2007. január 20.
Az új év első eseménye a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepség
volt, melyen Nógrádi László polgármester köszöntötte díszvendégünket, Utassy József
költőt, és a megjelenteket, s méltatta e jeles napot. A verses-zenés összeállításban
szereplő műveket Szekeres Frigyesné, Dányi József versmondó, valamint Tekán Kinga,
Orgona László és Nagy János előadó tolmácsolta.
2007. január 25.
Néhány nappal később újabb programmal vártuk az érdeklődőket. A könyvtár és a Lenti
Honismereti Egyesület közös szervezésében került sor Göncz László: Felszabadulás
vagy megszállás? A Mura mente 1941-1945 című kötetének könyvbemutatójára. A
szerzőt és a kötetet Kaszásné Simon Márta mutatta be, s röviden vázolta a kor
történelmi hátterét is. A szépirodalom terén is tevékenykedő írót az érdeklődők
elárasztották kérdéseikkel. A késő esti órákba nyúló találkozó dedikálással ért véget. A
találkozón közreműködött Kovács Béla versmondó is.
2007. február. 18.
Bohóc-nap. Már a cím is megdobogtatja gyerek és felnőtt szívét egyaránt, hiszen ki ne
szeretne nevetni-nevettetni és játszani kötetlenül, önfeledten. Erre volt lehetőség
vasárnap délután, amikor közös „bohóckodásra” vártunk felnőttet, gyermeket egyaránt.
Volt arcfestés, kalapkészítés, bohócdoktor és bohócképző, tréfás ügyességi játék, ahol a
jókedvet csak a gyorsan repülő idő tudta szomorúsággá változtatni.
2007.- március 2.
Barasits Zsuzsanna Lélek – szellem – sors - élet összefüggései című előadását
hallgathatták meg az érdeklődők. Megtudhatták, mi is – ki is az a „látó”, hogyan
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segítheti életünket a szellemi világ segítségével. A személyes hangvételű előadás
kötetlen beszélgetéssel ért véget, ahol az ezoterika iránt érdeklődők és a „szellemekben
nem hívők” egyaránt új megközelítését láthatták a témának.
2007. március 9.
A 2007-es évet a „Hányat nézek a naptárban” c. kétfordulós néprajzi levelezős játékkal
indítottuk a helyi általános iskolák 4-5. osztályos tanulóinak. A gyermekek jutalma egy
közös kosárfonáson való részvétel volt -Zsirainé Kulcsár Mária közreműködésével ahol a saját kezűleg készített műveket mindenki hazavihette.
2007. március 9.
Festmények, szobrok, fotók, kamarakórus, mesekönyv részletek – szinte hihetetlen, de
mindez mélységes harmóniába olvadva, egymásnak gyönyörű háttérként szolgálva
nyújtott élményt azoknak, akik március 9-én eljöttek a lenti VMKK-ba. Ekkor került sor
a Károlyfi Műterem munkáiból rendezett kiállítás megnyitójára és Károlyfi Zsófia Zalai
erdők meséi: Böszmerenghy Töhötöm című mesekönyvének bemutatójára. A kiállításon
Károlyfi Zsófia és Svantek Andrea festményei, Palaics Gábor szobrai és Tájcsnek
Károly fotói szerepeltek.
2007. március 21.
E napon zajlott a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár által meghirdetett József
Attila Versmondó Verseny területi döntője 5-6. és 7-8. osztályos korosztály számára,
ahol a gyerekek egy kötelező és egy szabadon választott verset szavaltak el. A
helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek.
2007. március 25.
A húsvéti játszóházban színespapír, hungarocell és kifújt tojás várta a kicsiket és
nagyokat, hogy különböző varázslatos technikák segítségével az ünnephez illő díszbe
öltöztessék otthonaikat, megörvendeztessék a locsolókat. Lehetett vágni és ragasztani,
számolással és patchwork-technikával díszíteni a tojásokat. Érdeklődőkben nem volt
hiány, ami a teljes sikert mutatta, egy kérdés volt: „Én is csinálhatok még?” A kérdést
pedig nemcsak a gyerekek, hanem az őket kísérő szülők is többször feltették, majd
együtt tervezve-készítve gyarapodott a húsvéti díszek, tojások száma.
2007. április 12.
A Magyar Költészet Napjának méltó megünneplésére adott lehetőséget Csider Sándor
Varázshegedű című verseskötetének bemutatása. A költő neve ismerősként csenghet sok
ember számára, hiszen „civilben” a szombathelyi BDF tanára, főiskolai docens. Több
volt tanítványa is eljött a kötetbemutatóra, melyet a Tóthné Piros Ilona - Siroki Judit
hegedűduó és Joós Tamás énekmondó közreműködése tett még felejthetetlenebbé.
2007. április 14.
Az idei évben intézményünk adott otthont a József Attila Megyei Versmondó
Versenynek. A döntőn a területi fordulókról továbbjutott zalai és muravidéki
versmondók a népes közönség és a szakavatott zsűri előtt bizonyíthatták tehetségüket.
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2007. április 23.
Áprilisban került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható „Hetedhét
ország” mesemondó verseny, melyet a város és városkörnyék 2-4. osztályos tanulói
részére hirdettünk. A helyezettek Nógrádi Gábor ifjúsági regényeivel és szép élménnyel
gazdagodtak.
2007. június 4-5.
Az Ünnepi Könyvhét keretében a pákai általános iskolában, illetve Gutorföldén a
községi könyvtárban 7-8. osztályos tanulók találkozhattak Stéber Andrea
diákújságíróval, a ZTE riporterével. A fiatal kora ellenére már önálló kötettel
büszkélkedhető szerző „Talpon maradni” című könyvének bemutatása után
pályakezdéséről, az internetes újságírás fortélyairól beszélgetett az érdeklődőkkel. A
kérdésekre adott válaszokban kiemelt hangsúlyt kapott a média sportban betöltött
szerepe.
2007. június 6.
Ugyancsak a 78. Ünnepi Könyvhét alkalmából, a lenti Lámfalussy Sándor
Szakközépiskola 10. évfolyamos tanulói, rendhagyó irodalomórán találkozhattak a
Lentiben élő Soós József költővel. A kötetlen hangulatú beszélgetés után Tóth
Sándorné, az iskola tanára olvasott fel a szerző „Kincs a fűben” című kötetéből. Soós
József a résztvevőkkel megosztotta a versekhez fűződő gondolatait, személyes
élményeit is, végül pedig készülő anekdota-gyűjteményéből kapott ízelítőt a
hallgatóság.
2007. július 16-20.
Ismét megrendezésre került immár hagyományosnak mondható nyári táborunk is,
amelynek mottója: „Itt az ideje, hogy itthon is otthon légy!” A helyi legendák, mondák,
elbeszélések segítségével, közvetlen környezetükkel ismerkedhettek meg a résztvevők.
Térben és időben nagy utat tettek meg, és felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a
táborozók.

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, LETENYE
Rendezvények az első félévben
Január 18.
Január 22.
Február 9.
Március 2.
Március 9.
Március 16.
Március 23.

„Árpád-házi Szent Margit emlékezete” kiállítás a könyvtár
anyagából
„A magyar kultúra napja” - Mákvirág Citerazenekar koncertje
- Vertaricsné Horváth Katy festménykiállítása
„Társadalomtudományi hetek” - Batthyány Lajos emlékezete
(születésének 200. Évfordulója alkalmából). Előadó: dr. Ferenczy
Sándor. TIT előadás kiállítással egybekötve
„Múltidéző” - kiállítás a könyvtár helytörténeti anyagából
Kiállítás Végh Erika letenyei festő alkotásaiból
Dallos Imre naplója - Kötetbemutató
Költészet Napja - József Attila körzeti versmondó verseny (döntő)
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Március 30.
Április 6.
Április 17.
Április 26.
Április 26.
Május 3.
Május 4.
Május 5.
Május 18.
Május 19.
Június 1.

Ünnepi húsvéti patchwork kiállítás
„Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára” - Ünnepváró játszóház
Mura-menti tájvédelmi körzet - kiállítás Lelkes András fotóiból
„A magyar nyelv hete” - Anyanyelvünk játékai – vetélkedő
általános iskolásoknak (TIT)
„Kodály Zoltán év” - Életút kiállítás a könyvtár anyagából
„120 éves a letenyei önkéntes tűzoltó egyesület” - kiállítás
„Szív adja szívnek…” Anyák napi ajándékkészítő foglalkozás
A „Római szerződés” 50. évfordulója alkalmából, a Külügyminisztérium támogatásával - Plakátkiállítás
„Mura-mente természeti értékei” – Lelkes András TIT előadása
Könyvbarátok kirándulása a plitvicei Nemzeti Parkba és Zágrábba
„Ünnepi könyvhét” - Utassy József és Soós József költői estje;
Böjti Balázsné nagykanizsai festőkiállítása

JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS
Az Ünnepi Könyvhét rendezvényei
Június 4.– Dobronhegy, Közösségi Ház: „Bemutatkozik a Pannon Tükör c. irodalmi
folyóirat.” Közreműködtek: Szemes Péter főszerkesztő helyettes, Lackner László író,
kiadóvezető, Ferencz eGyőző helytörténeti rovatvezető, Tóth Imre költő,
versrovatvezető.
Június 5.– Becsvölgye,Teleház: „Bemutatkozik a Pannon Tükör c. irodalmi folyóirat”
Közreműködtek: Szemes Péter főszerkesztő helyettes, Lackner László író, kiadóvezető,
Ferencz e Győző helytörténeti rovatvezető.

Az irodalmi est résztvevői Becsvölgyén
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Június 6. szerda -Kiskutas, Művelődési Ház: „Bemutatkozik a Pannon Tükör c. irodalmi
folyóirat”. Közreműködtek: Ferencz e Győző helytörténeti rovatvezető, Lackner László
író, kiadóvezető, Tóth Imre költő, versrovatvezető

A irodalmi est résztvevői Kiskutason

LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZPONTI ELLÁTÓRENDSZER
2006. év második félévében több községi könyvtárban javultak a működési
körülmények.
Pályázati pénzből és önerő ráfordításából új épületszárnyban kapott helyet a
hernyéki könyvtár, ahol számítógépes fejlesztésre is sor került.
Dobriban a teleházba költöztették át a könyvtárat és a teleház vezetőjét bízták
meg a könyvtárosi feladatok ellátásával.
Csömödéren 2006. szeptember 1-én országos tanévnyitó ünnepély keretében
adták át az iskolához épített 300 négyzetméteres új épületrészt, amelyben
multifunkcionális teremként működtetett / könyvtár, olvasóterem és teleház / lett
kialakítva. Itt kapott elhelyezést a 7500 kötetes könyvtár. Az állomány átvitelének
lebonyolítását, az iskolai és a községi könyvállomány szakszerű elhelyezését az
ellátórendszer részéről két könyvtáros segítette. Az Európai Unió és az Oktatási
Minisztérium „XXI. század iskolája” nevű projekt során elnyert 70 milliós beruházásból
a térség legkorszerűbben felszerelt új berendezéssel ellátott információs központját
hozták létre.Az átköltözéssel a személyi feltételek is kedvezően változtak. Ezentúl a
felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező iskolai könyvtáros látja el a községi
könyvtárosi feladatokat.
Rédicsen olvasóteremmel bővült a könyvtár alapterülete. A Deák Ferenc Megyei
Könyvtár közvetítésével ajándékba kapott MERABONA könyvállványokkal az
olvasótermi állomány elhelyezését is sikerült megoldani.
Iklódbördőcén az önkormányzat két könyvállvány beállításával javította a
könyvek elhelyezését, Reszneken fénymásoló cseréjére került sor.
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Kányaváron az ICSSZEM Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatán nyert
100 000 forint és 80 000 forint önerő biztosításával tárgyi eszközöket vásároltak a
teleházszerűen működtetett könyvtár részére.
A 2005 őszétől folytatott széleskörű szervezőmunkának köszönhetően 2007-re
sikerült előbbre lépnünk a mozgókönyvtári ellátás megszervezésében.
A Városi Könyvtár és a Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 2 község (Csömödér és
Lovászi) kivételével a kistérség minden településére kiterjesztette a mozgókönyvtári
ellátás biztosítását. Az év második felében induló könyvtári ellátás 48 szolgáltatóhelyre
terjed ki.
Személyi változás miatt új könyvtárosaink is vannak a községekben:
Csömödéren Cselényi Jenőné, Dobriban Végh Hajnalka, Magyarföldön Vass Lívia,
Szentgyörgyvölgyön Kiss Bernadett, Szécsiszigetben Nagy István, Szilvágyon Péntek
Gyuláné, Tormaföldön Horváth Anita látja el ezt a feladatot.
Az elmúlt évi és az idén szervezett író-olvasó találkozóink sajátossága, hogy
elsősorban helyi szerzők felkérésével éltünk a rendezvények szervezésénél. A
visszajelzések és a résztvevők száma alapján a találkozók sikeresek voltak. Károlyi
Zsófiával Lovásziban, Soós Józseffel és Utassy Józseffel Rédicsen és Zalabaksán, Szak
Istvánnal Tornyiszentmiklóson találkozhattak az érdeklődők.

Rendhagyó irodalomóra Zalabaksán

A községi könyvtárosok és a helyi iskolák közös szervezésében 2007 tavaszán
rendhagyó irodalomórákat szerveztünk a felsőtagozatos tanulóknak, Lovásziban,
Rédicsen, Csömödéren és Zalabaksán. Meghívott vendég Stéber Andrea diákújságíró,
író, a ZTE internetes honlapjának riportere volt. A tanulók és a pedagógusok egyaránt
érdeklődéssel hallgatták a fiatal szerzőt.
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JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR, GYENESDIÁS
Rendezvényeink az első félévben:
Január 29. - Író-olvasó találkozó, könyvbemutató
Györffy László: Őszi robbanás, 1956 c. könyvét mutatta be a szerző január 29-én a
gyenesdiási Községházán. Györffy László kötete a forradalom 50. évfordulójára jelent
meg. A szerző kétszeres Bertha Bulcsú díjas író, a Magyar Fórum főmunkatársa,
rovatszerkesztője. Eddig 24 kötete jelent meg, novellák, regények, meseregények,
publicisztikai írások. Az est folyamán a könyvet megvásárolhatták az érdeklődők.
Január 26. - Táncház és batyus-bál
A néptánc lépéseit gyakorolhatták a kezdők, a gyakorlott táncosok igyekeztek tudásuk
javát átadni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A talpalávalót a Tátorján népzenei
együttes szolgáltatta, a táncokat a Gyenes Néptánc Együttes tagjai mutatták be.

Április 11. - Nyugdíjas szavalóverseny
Költészet napi teadélután keretében a Klubkönyvtár nyugdíjas szavalóversenyt
rendezett. A versmondók Hévízről, Cserszegtomajról, Vonyarcvashegyről és
Gyenesdiásról érkeztek. A szavalókat zsűri értékelte, mely tagjai Kun Sándorné
drámapedagógus, Cseh-Bodnár Zsanett pedagógus és dr. Csehi Ottó alpolgármester
voltak. Minden nevező könyvjutalmat kapott, a zsűri 1-3. és különdíjat osztott ki.
1. helyezett: Strausz Jánosné (Cserszegtomaj), 2. Nagy Lászlóné (Gyenesdiás)
3. Vértesaljai Antalné (Hévíz), különdíjat kapott Zag Lajosné Vonyarcvashegy).
Április 28. -Kiállítás megnyitó
Gyenesdiáson a Községháza nagytermében látható Antalné dr. Imre Rózsa amatőr népi
iparművész „Ihletett pillanatok” című kiállítása. A kiállítás megnyitó előtt mutatkozott
be az ausztriai Szent Péter kórus. A 40 fős együttes elsősorban spirituális dalokat
énekelt, de repertoárjukból nem hiányoztak a pop slágerek sem.
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Június 1. – A „Nagyapáink forradalma…” c. kötet bemutatása. Közreműködött: Tüttő
Lajos, Koller Tibor, illetve Kiss Gábor , a DFMK igazgatója.
Kézműves foglalkozások a Klubkönyvtárban - Családoknak és gyerekeknek, minden
pénteken 14- 15.30-ig. A gyerekek és szüleik megismerkedhetnek a kosárfonással,
szalvéta technikával, gyöngyfűzéssel, üvegfestéssel, ujjbábok készítésével, termésképek
és bábok tervezésével.

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, RÉDICS
A rédicsi Községi Könyvtár és a lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár közös
szervezésében 2007. március 7-én Stéber Andrea közreműködésével rendhagyó
irodalomóra volt a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtárában.
A 7. 8. osztályos tanulók a közelmúltban megjelent "Talpon maradni" című könyvéről
faggatták a fiatal szerzőt, de beszélgettek az internetes újságírásról és a média sportban
való szerepéről is.

Stéber Andrea beszél a könyvéről a rédicsi gyerekeknek

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VONYARCVASHEGY
Vonyarcvashegyen az évek óta tartó kulturális kapcsolatok újabb részeként júniusban
olvasótábort rendezett a művelődési ház és könyvtár vajdasági gyerekek számára. A 16
gyermek a könyvtárban, foglalkozások keretében megismerkedhetett a magyar irodalom
és népköltészet kiemelkedő alkotásaival, és a magyar népzenével, de sor került
kirándulásra és strandolásra is. A következő évben a vonyarcvashegyi gyerekek
látogathatnak Belo Blatóba.
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KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS PONT, PETHŐHENYE

Pethőhenye Község Képviselőtestülete az APOV LEADER+ „Falvak az ÉszakZalai Tematikus Utak Vonzásában Helyi Vidékfejlesztési Terv” keretében felújíttatta a
közösségi ház épületét, ahol a könyvtár és információs pont is helyet kapott. Az
önkormányzat könyvtárellátási szerződést kötött a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral,
így a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi társuláson keresztül mozgókönyvtári
normatív támogatást is igénybe vehették, amelyből az év folyamán számítógépet és
bútorzatot vásárolnak. A polcrendszert ajándékba kapták. A könyvtár letéti ellátásáról a
megyei könyvtár gondoskodik. Az átadó ünnepséget 2007. augusztus 19-én tartották.
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