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Söjtörön 2012-ben IKSZT létesült. A felújított épületben kapott elhelyezést a községi és 
iskolai könyvtár is. A könyvek visszapakolásában, a szükséges állománykivonás 
elvégzésében és a raktári rend kialakításában intézményünk munkatársai is részt vettek. 
2012. június 2. 13 óra népes közönség előtt került sor az új IKSZT felavatására. 
Köszöntőt Baksa István polgármester, avató beszédet Kiss Gábor, a Deák Ferenc 
Megyei Könyvtár igazgatója mondott. Ezt követően kiállítás megnyitóra, állófogadásra 
került sor, majd a Söjtöri Juniális színes programjai szórakoztatták az érdeklődőket. 
 
2012. május 21-én Balázs Ágnes író-olvasó találkozóra került sor Nemesapátiban az 
iskolában.  A rendezvényt az NKA Márai program támogatta. 
 
A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás  többfordulós vetélkedőt rendezett a térség 
iskoláinak közreműködésével. A programon 10 település csapatai vettek részt. A jó 
hangulatú játékban népi játékokat ismerhettek meg a gyerekek, valamint régi recepteket 
gyűjtöttek és próbáltak ki. Intézményünk a zsűrizésben vett részt, illetve különböző 
díjakat ajánlott fel a legsikeresebb résztvevők számára. 
 

 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 
Felnőtt-programok: 
 
Január 24.: Magyar Kultúra Napja 

Pais Dezső születésének 125. évfordulója alkalmából könyvtárunk 2011-ben online 
vetélkedőt hirdetett, melynek témája a professzor élete, munkássága volt, s amelynek 
eredményhirdetésére 2012. január 24-én került sor. 
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A versenyre szinte a város valamennyi középiskolájából jelentkeztek csapatok, és akadt 
egyéni pályázó is. Nem egy iskolából több pályázó is kitöltötte az online elérhető 
feladatlapot, így 16 csapat, összesen 37 fő vállalta a megmérettetést. 
A vetélkedő a versenyben egyénileg résztvevő Németh Dóra (Apáczai ÁMK 
Gimnáziuma) győzelmével zárult, 2. helyen a Munkácsy SZKI 10. évfolyamos csapata, 
3. helyen a Páterdombi Szakközépiskola tizedikesei, 4. helyen a Zrínyisek csapata 
végzett, és díjaztuk az 5. helyezett Páterdombi SZKI és Munkácsy SZKI 11. évfolyamos 
csapatát is. Minden résztvevő emléklapot kapott, a helyezettek pedig értékes 
könyvjutalmat vehettek át. 
Az ünnepélyes díjátadón vendégünk volt dr. Németh József nyugalmazott 
múzeumigazgató, aki rövid előadásában méltatta a Kossuth-díjas nyelvészprofesszort és 
gratulált a versenyben részvevők alapos munkájához. 
 

 
Az eredményhirdetés résztvevői 

 
Március 21.: Könyv- és könyvtárhasználati verseny 
 
Ebben az évben immár 19. alkalommal rendeztünk „Könyv- és könyvtárhasználati 
vetélkedőt” a város középiskolás tanulóinak részére. Az iskolák a versenyre maximum 
2x4 fős csapatokkal nevezhettek. Az idei vetélkedőn 10 csapat vett részt 7 középiskolát 
képviselve.  
Nagy örömünkre minden csapat alaposan felkészült az előzetesen megadott 
szempontok, követelmények alapján: könyvtárunk állományának, szolgáltatásainak, a 
könyvtárhasználati szabályzatnak az ismerete, a Textlib számítógépes katalógus biztos 
kezelése, ETO főosztályok ismerete, ennek alapján való információkeresés a könyvtár 
állományában, dokumentumaiban, a könyvtár megújult honlapjának ismerete és az 
Internetes keresők használata. 
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A végig izgalmas, jó hangulatú vetélkedő első két helyén a Zrínyi Miklós Gimnázium 
csapatai végeztek, míg harmadik helyezettek a Páterdombi SZKI diákjai lettek.  
Ezúton is köszönjük valamennyi csapat részvételét, a felkészítő tanárok áldozatos 
munkáját, és várjuk jelentkezésüket a következő években is. 
Minden részt vevő emléklapot kapott, a helyezettek pedig oklevelet és könyvjutalmat. 
 
 

 
A könyvtárhasználati vetélkedő résztvevői és a zsűri 

 
 
Március 22.: Könyv- és lapbemutató 
 
A Pannon Írók Társaságával és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel 
közös szervezésben mutattuk be a Pannon Tükör irodalmi folyóirat idei első számát és 
Szemes Péter: „Művek felé” című kritikagyűjteményét. A kötetet és a szerzőt Péntek 
Imre méltatta, a folyóirat megjelent szerzőivel Péntek Imre és Szemes Péter 
beszélgetett. 
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Szemes Péter és Péntek Imre 

 
Március 23-30: Internet Fiesta 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – 
immár 13. alkalommal rendezte meg az Internet Fiestát a könyvtárakban, 2012. március 
23-30. között, melyhez könyvtárunk is csatlakozott. A gyerekeknek szóló játékos 
foglalkozásokon túl a felnőtteknek az „Internet a munka világában” című előadásra 
került sor  

 
Előadás felnőtteknek – álláskeresés a Neten 
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Április 11.: Magyar Költészet Napja 
 
A Költészet Napja tiszteletére „Tiéd a könyvtár! Költészet, zene, képzőművészet mi itt 
ma Rád vár!” mottóval felolvasó estet szerveztünk középiskolások részvételével. Az 
irodalmi esten a szépszámú hallgatóság előtt a bátrabbak kedvenc verseiket olvasták fel, 
énekelték el, vagy adták elő hangszeres kísérettel.  
Ezen alkalomból került sor a „Tavasz és szerelem” című kiállítás megnyitójára is, 
melyen a Csány László SZKI diákjainak József Attila verseihez készített illusztrációi 
voltak láthatóak. 
 

 
Magyar Költészet Napja – a hallgatóság 

 
Április 26.: Író-olvasó találkozó 
 
A Nyugdíjasházi Fiókkönyvtárunkban P. Tófeji Valéria írónővel találkozhattak az 
érdeklődők: 
„Ha rövid életrajzot kérnek tőlem, az így hangzik: Noé bárkáján én őriztem az 
iskolakrétát. Azóta voltam fáradt pedagógus, boldog feleség, édesanya, nagymama. A 
16 önálló kötetem már ráadás és ajándék nekem.” 
A hallgatók könnyen tudtak azonosulni az írónő személyével és írásaival, hiszen a 
közös élmények, tapasztalatok, a hasonló életút mind-mind segítette az írások, 
történetek megértését. Az írónő közvetlen, színes egyénisége is magával ragadta a 
közönséget.  
A találkozó végén könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetőség nyílt. 
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P. Tófeji Valéria olvas fel műveiből 

 
 
 
Április 26.: Író- olvasó találkozó  
 
A Zalai Boldogasszony Alapítvánnyal közös szervezésben „Fényfehérben – Egység a 
Mindenségben, egy költői pályában kiteljesedő emberi sors titkai” címmel Baka 
Györgyi költőnő irodalmi estjére került sor. Buksa Ildikó, az est háziasszonyaként, 
nemcsak bemutatta az írónőt és irányította a beszélgetést, hanem előadásában gyönyörű 
magyar és székely népdalok csendültek fel, ezzel is hozzájárulva az est emelkedett, lírai 
hangulatához. 
 
 
"... föladtam rég a támadást a védekezést 
csak lélegzem a lét ölében 
szavaim csenddé szövi a szél..."    Baka Györgyi: Belső zarándok 
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Író-olvasó találkozó Baka Györgyi költőnővel 

 
Május 25.: Ismeretterjesztő előadás 
 
"Egészséges életmód, egészséges ételek" címmel tartott ismeretterjesztő előadást Kőrösi 
Ferencné Zalabesenyőben, melyen a Zalabesenyői Idősek Klubja tagjai vettek részt. 
Nemcsak elméletben szólt az egészséges ételekről és az egészséges táplálkozást 
szolgáló különböző főzési eljárásokról, praktikákról, hanem a résztvevők az általa sütött 
kenyeret, süteményeket, ill. a különböző magvakat meg is kóstolhatták.  
 

 
Egészséges ételek, magvak 
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Június 6.: Ünnepi Könyvhét  
 
Az Ünnepi Könyvhét keretében Háy János író, drámaíró volt a vendégünk. A Gyimesi 
Katalin gimnáziumi tanárnő által vezetett találkozón a szépszámú közönség az író 
életéről, zalaegerszegi kapcsolatáról, a műveiről, további terveiről tudhatott meg 
érdekességeket. Rendezvényünket a Márai-program támogatásával valósítottuk meg. 
A találkozó végén sokan éltek a dedikálás lehetőségével is. 

 
Háy János dedikál 

 
 

 
A hallgatóság (író-olvasó találkozó - Háy János) 
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Olvasóink körében továbbra is nagy az érdeklődés az internethasználói és 
szövegszerkesztési tanfolyamaink iránt. Ebben a félévben hat felhasználói tanfolyamot 
szerveztünk (kezdő-, haladó internethasználói, szövegszerkesztői) 8-8 fő részvételével. 
Egy tanfolyamra vidéken, Boncodföldén került sor. 
 

 
 

 
 

         Kereki Judit 
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Gyermek-programok 
 
 
Kedvencek napja 
A tematikus könyvtári napok sorozata kerek évfordulóhoz, a tizedikhez érkezett, ezért 
ismét mindenki a kedvencét hozhatta: bábban és versmondásban. „Játékos versek – 
verses játékok„ címmel a Landorhegyi Általános Iskola 1. c osztályos 
drámaszakkörének műsorával indult  nap. A műsort betanította Óváriné Kalamár Judit 
és Scheiber Judit pedagógus. 
A Verskedvencek versmondó versenyre 156 fő jelentkezett; nem érkezett meg 
mindenki, de így is nagyon sokan voltunk, s a versenyt 5 helyszínen tartottuk meg, 
óvónőkből, pedagógusokból és könyvtárosokból álló zsűrik előtt mondták el kedvenc 
verseiket a gyerekek. Ezek közt voltak kevésbé ismert és igényes, de az iskolából, a 
tanóráról elhozott versek is. Mindenkit jutalmaztunk a már megszokott módon. 10 
iskolából, melyek közül négy városkörnyéki érkeztek meg a gyerekek. A nagy 
érdeklődés oka, hogy nem listáról kellett verset választani, hanem kedvenceiket hozták 
el. 
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A Kedvenc mese-és regényhősöm Bábkészítő versenyre 50 gyerektől 52 bábot kaptunk, 
amelyeket Vöröss Ágnes pedagógus- értékelt. Kiállítottuk őket a könyvtárban, s e napon 
osztottuk ki a díjakat: oklevelet és könyvjutalmat.  
 
Márciusban az Internet Fiesta programjain az óvodásokat Micimackó várta mesével és 
játékkal, az iskolások a Húsvét bűvöletében kutakodtak az interneten, a nagyobbak az 
animációk világába is bepillantottak a 18 foglalkozás alatt. 
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Varró Dániel a Költészet napja tiszteletére volt vendégünk a Márai program keretében. 
A jó hangulatú találkozón kérdésekre válaszolt, felolvasott írásaiból, majd meghallgatta 
a gyerekek Túl a Maszat-hegyen c. könyve alapján íródott fogalmazásait, közben az is 
kiderült, hogy jövendő költő kollégák is rejtőznek a gyerekek közt. Dedikálással zártuk 
a programot. 
 

 
 
Bátky András író az Olvasó manó könyvolvasó verseny és az Olvassunk együtt! 
verseny díjkiosztásának vendége volt. Délelőtt óvodásokkal találkozott a Márai program 
rendezvényeként. Beszélt könyveiről, majd közös meseírás kezdődött a gyerekekkel. 
Nagyon jó hangulatban zajlottak a találkozók, melyek folytatása az óvodai ”meseírás” 
Bátky András módra. A dedikálás most sem maradhatott el. 
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Nyulász Péter író, szintén a Márai program vendégeként az Öröm körben találkozott a 
3-6 éves korosztállyal. Verses utazást tett a gyerekekkel az évszakok váltakozásával. 
Közben együtt verseltek, mozogtak, válaszoltak találós verseire is. Szintén dedikálással 
zártuk a találkozót. 
 

 
 
 
Havi találkozókkal folytatódnak a Mesebolt drámafoglalkozások Óváriné Kalamár Judit 
vezetésével, az Olvasótábori klub összejövetelei és az Öröm kör is.  
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A tavasz a fiatalítás jegyében telt, mert „kiöregednek” lassan a körbe járó gyerekek, 
azaz iskoláskorba lépnek. 
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A Megmutatom magam! kiállítás sorozat keretében a 66. kiállítással zártuk a tanévet, 
melyen a baki Göcsej Kapuja ÁMK első osztályosai mutatkoztak be. 
 

 
 
 
 
József Attila Városi Versmondó Versenyünk megrendezésére 43. alkalommal került sor, 
8 iskola 21 tanulója részvételével.  
 
 
 

Horváth Anikó 
 
 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

• A Magyar Kultúra Napja alkalmával Pusztaedericsen január 24-én előadást 
tartottunk, és közreműködtünk a kulturális műsor szerkesztésében 

 
• Az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat keretében március 27-én a 

JAVK-ban „Álláskeresés az internet világában” címmel főleg községi 
könyvtárosaink hallgathatták meg Vándorné Cseppán Adriána, a FIT 
munkatársának előadását. Ugyanehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
március 28-án a keménfai könyvtári szolgáltató helyen „Internet a munka 
világában” címmel Szekeresné Farkas Matild tartott előadást. 
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