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1989 óta dolgozott a József Attila Városi Könyvtár fiókkönyvtárosaként. Akkor került a 
Nyugdíjas Otthonházba lakóként, szakmai múltja, másokért tenni akarása választotta ki erre a 
feladatra. 
Korábban a Megyei Művelődési Központtal egy épületben működő Szakszervezeti Könyvtár 
munkatársa volt. Munkája mellett népművelő-könyvtáros főiskolai végzettséget szerzett. 
Kezdetben Őri József szakmai irányításával, majd igazgatóként maga szervezte a megye 
üzemi könyvtárainak ellátását. Néhány munkatársával az akkori közös szerzeményezésű és 
feldolgozású „ellátórendszeri” modellt valósították meg, amely később a kistelepülési 
ellátásban is szerephez jutott.  
A könyvtár körzeti központja volt a vállalati-munkahelyi könyvtáraknak az egész megyében. 
Az egyes szakmákhoz kapcsolódó szakirodalom, ismeretterjesztő munkák és az általános 
művelődéshez szükséges szépirodalom gazdag gyűjteményét kezelte a néhány fős személyzet. 
Járták a megyét, cserélték és gondozták a gyűjtemény egységeit. Nem volt nyilvános 
könyvtár, de helyben is kölcsönöztek. A színház megalakulásával a Szakszervezetek Megyei 
Tanácsának könyvtára a Gárdonyi utcába költözött. Abba az épületbe, ahol korábban a József 
Attila Városi Könyvtár működött. A landorhegyi lakótelep nyugati részén a környéken élők 
nyilvános közkönyvtárává vált. Azok jártak ide, akik korábban is igénybe vették a könyvtári 
szolgáltatásokat - a József Attila Városi Könyvtárét – és nem mentek el az új épületébe. Itt 
dolgozott Kisgyörgy Erzsébet nyugdíjba vonulásáig, majd a JAVK fiókkönyvtárosa lett a 
Nyugdíjas Házban létesített fiókkönyvtárban. 
Kollégaként segítette a fiókkönyvtár állományának gyarapítását. Az időnkénti selejtezéshez is 
praktikus tanácsokat kaptunk tőle. A többfunkciós könyvtárhelyiségben üveges szekrénybe 
rendezte állományát. Mindig racionális légkör, precizitás és rend vette körül. 
Legendás képeslapgyűjteményének legszebb darabjait válogatta össze egy-egy tematikus 
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kiállításhoz. Hihetetlen rendszerező képességével átláthatóvá tette a több tízezres 
gyűjteményt. 
A gyűjtőpartnerekkel folytatott levelezés és csere, a gyűjtés, a baráti körrel való tartalmas 
együttlét töltötte ki az életét. Habár saját családot nem alapított, testvéreinek családjaival 
szerető kapcsolatban állt. 
Maga is járt könyvtárunkba olvasóként is. A környéken élő nővéréhez jött látogatóba, akkor 
benézett hozzánk is. 
A szakmai rendezvényeken tudtunk találkozni személyesen is. Humorral viszonyult egyre 
növekvő gyengeségeihez: nehezen járt, lassan beszélt, sokára jutott levegőhöz, mire felért a 
könyvtárba. 
Az utóbbi években rendezett kiállításainkkal hihetetlenül boldoggá tudtuk tenni. Mivel a 
Nyugdíjas Házban nem volt elég nagy tér, a JAVK tereiben került ezekre sor. Gondosan 
válogatta, szívvel-lélekkel rendezgette a kiválasztott anyagot, élvezte, hogy rá irányul a 
figyelem a megnyitókon is. 
Különleges egyéniséget, nem mindennapi rendszerező készségű embert, nagyszerű barátot 
vesztettünk el vele. Emlékét kegyelettel őrizzük. 
 
Novemberben emlékkiállítást tervezünk a tiszteletére. 
 

Nitsch Erzsébet 
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BÚCSÚZUNK TŐLED… 
 

 
 

 
Megrendülten kaptuk a hírt, hogy 88 éves korában, hosszan tartó súlyos betegségben 

elhagyott minket Laposa Andrásné. 
 Marika néni immár 48 éve volt könyvtárosa Zalaszentgyörgy közel 2 000 kötetes 

gyűjteményének. Utolsó éveiben fia segített a könyvtári teendők ellátásában. Vele élt takaros 
portájukon egy családi házban. Kertjében minden évszak virága megtalálható: kora tavasszal 
illatozik a hóvirág, és az ibolya apró bokrai köszöntik a tavaszt, később nyílnak a tulipánok és 
a szegfűk, rózsák. Nyaranta a teraszt a sötétlilán felfutó klemátisz árnyékolja, a ládákban 
muskátlik illatoznak. 

A hatvanas évek közepén lett a község könyvtárosa.1 A családjával nagyon szeretett 
olvasni, gyermek korától fogva. „A tűzvilágnál falták a könyveket”.Égett a sparheltben a tűz, 
az ajtaján volt két lyuk, ők előtte ültek a sámlin és így olvashattak. Kedvencei voltak a filléres 
könyvek, és az olcsó könyvtár kötetei, főleg a magyar klasszikusokat kedvelte. Azokat 
szerette olvasni, amelyek a kemény napi mezőgazdasági munka után pihentetni tudták. 
Fiatalabb korában verseket is írt amelyeket sajnos nem tartott meg.  Tevékenyen részt vett a 
helyi népdalkör, színjátszó kör, a néptáncegyüttes (KALOT) munkájában, valamint a 
templomi passió éneklésben is. Ápolták helyi népszokásokat, országos, sőt világhírű volt a 
„regölős”csapatuk. Előadásukat felvették, és 1956-ban a Szabad Európa Rádióban többször is 
hallhatták. A Magyar Televízió filmet is készített róluk, amelyet több helyen is bemutattak. A 
községi könyvtárba sokan jártak, a gyerekekkel úgy szerettette meg az olvasást, hogy meséket 
olvasott nekik. Ezek a gyerekek később sem maradtak el a könyvtárból. Sokan szerették a 
faluban. Akik nem tudtak a könyvtárba elmenni, mert betegek, vagy öregek voltak, azoknak 
személyesen vitte el az olvasnivalót. 

1969-ben kitüntetést kapott az zalaegerszegi ellátórendszertől. 2006-ban elsőként 
kapta meg a JAVK Olvasóinkért Alapítvány által létrehozott „Olvasóinkért-díjat”. Sokrétű 
munkásságát a község is számos alkalommal elismerte. 

Halálával sokat veszítettünk, mert könyvtárosi, olvasóvá nevelési és népművelői 
munkája példaértékű lehet számunkra is. 
 

Nyugodjon békében! 
 

Pál Éva 
 

1 Pál Éva: Megkérdeztük a könyvtárost. Részletek.=In: Zalai Könyvtári Levelező. 1997. 1. sz. p. 22. 
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ZALA MEGYE TELEPÜLÉSEINEK KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSA  
2013-BAN A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 

 
 
2013-ban Zala megyében az adatszolgáltató könyvtárak száma kis mértékben változott, 

összesen 277 könyvtár szolgáltatott statisztikai adatokat. Ebből funkciója alapján 1 megyei, 8 
városi, 1 városrészi, 11 községi nyilvános könyvtár, 236 könyvtári információs és közösségi 
hely, továbbá 5 egészségügyi, és 8 egyéb szakkönyvtár, 4 felsőoktatási, 2 egyéb könyvtár.  

A települési könyvtárak közül a városi ellátást érintő egyik változás, hogy a megyei jogú 
város fenntartásába átkerülő megyei könyvtár és a zalaegerszegi városi könyvtár összevonásra 
került, a létrejött intézmény új neve Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.  Pacsa városi 
könyvtára szerződés alapján továbbra is szolgáltatást rendelt meg a megyei könyvtártól, így a 
könyvtári információs és közösségi helyek között tartjuk nyilván.  

A városrészi könyvtárak száma eggyel csökkent, mivel Zalaegerszegen az Apáczai ÁMK 
működése módosult. A létrejövő Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és 
Könyvtára intézménybe beolvadt fiókként a korábbi Izsák ÁMK könyvtára is.  

A 2012 végén megkötött új megállapodások alapján a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer átalakult, a korábbi mozgókönyvtári ellátás megújult és centralizálódott, hiszen a 
megyei könyvtár feladatává vált az egész megyében a könyvtári információs és közösségi 
helyek könyvtári ellátása.  Söjtör és Cserszegtomaj csatlakozásával a szolgáltató helyek 
száma tovább emelkedett, ugyanakkor Dobronhegy nem igényelte a továbbiakban az ellátást, 
az önálló működtetést választotta. Így 236 könyvtári információs és közösségi hely működött 
a megyében, 1 városban és 235 községben. 

 
 

ADATSZOLGÁLTATÓ KÖNYVTÁRAK FUNKCIÓJA 2013. 
Megyei könyvtár 1 
Városi könyvtár 8 
Városrészi könyvtár 1 
Községi nyilvános könyvtár 11 
Könyvtári információs és közösségi hely 236 
Települési könyvtárak összesen 257 
Egészségügyi szakkönyvtár 5 
Egyéb szakkönyvtár 8 
Felsőoktatási könyvtár 4 
Egyéb könyvtár 2 
Összesen 276 

 
 
Továbbra is két kicsi zalai településen nem volt könyvtári szolgáltatás (Iborfia, Sénye).  
A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 2013. végén Zala megyéből 23 könyvtár szerepelt, 

köztük a megyei könyvtár, 9 városi könyvtár, 9 községi könyvtár, 3 szakkönyvtár és 1 
főiskolai könyvtár. A megyéből 2013-ban új könyvtár nem került fel a jegyzékre; két szol-
gáltatóhellyé váló könyvtár (Söjtör, Cserszegtomaj) került le listáról. A községi nyilvános 
könyvtárak közül nem szerepel a jegyzéken Dobronhegy és Kehidakustány könyvtára, 
ugyanakkor KSZR szolgáltatást sem vesz igénybe. 

A kistelepülési ellátás 2013. évi átszervezése, szakmai és finanszírozási átalakulása sok 
feladatot jelentett, ugyanakkor a kistelepüléseken szolgáltatást végző könyvtárak nem 
változtak, a megyei könyvtár mellett ugyanazok a városi könyvtárak végezték az ellátási 
feladatokat, mint korábban. Az önálló működést választó községek közül 3 település továbbra 
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is igénybe vette a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár ellátórendszeri szolgáltatásait, és 
nyilvános könyvtárként költségvetési forrásból rendelte meg a könyvtári ellátást.  

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 236 településsel kötött kistelepülési ellátási 
megállapodást, hat városi könyvtárral pedig megállapodott a közvetlen szolgáltatói feladatok 
ellátására.  A szolgáltatás finanszírozása a megyében 164 millió Ft állami támogatásból 
valósult meg. 

A megyei könyvtár közvetlenül 80 község és 1 városi könyvtár (Pacsa) számára 
biztosított kistelepülési könyvtári ellátást. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 30, a 
hévízi Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény 5, a Városi Könyvtár Lenti 50, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 43, a 
letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 26 községi szolgáltató hely ellátókönyvtára volt 
2013-ban.  

Az alábbi táblázatban összegeztük, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 
illetve a hat városi könyvtár milyen arányban és formában vettek részt más települések 
ellátásában.  

 
 
 
 

Szolgáltató könyvtár 
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Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely 31 3 3 37 
Városi Könyvtár, Lenti 50     50 
Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa 43   3 46 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 81   1 82 
Fáklya Műv. Közp. és Könyvtár, Letenye 26     26 
Festetics Műv Közp. és Könyvtár,  Hévíz 5   1 6 
Összesen 236 3 8 247 

 
 
2013-ban 17 helyen működött fiókkönyvtár, a megyei könyvtárnak 4, a keszthelyi városi 

könyvtárnak 1, a lenti városi könyvtárnak 4, a nagykanizsai városi könyvtárnak 6, a 
Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárának 1, a kehidakustányi 
községi nyilvános könyvtárnak 1 fiókkönyvtára volt.  

 
Az önkormányzati könyvtárakban 1 936 148 db-os dokumentumállomány, 3157 féle 

kurrens folyóirat és 811 számítógép állt a használók rendelkezésére.  
A dokumentumgyarapodás mértéke emelkedett. Az év folyamán összesen 49 544 db-bal 

gyarapodott a könyvtárak leltári állománya, 99 064 eFt értékben. Ez 13 287 db-al (39 165 eFt 
értékben) magasabb, mint a 2012. évi gyarapodás. A leltározott dokumentumok átlagára 2000 
Ft volt. Az emelkedés elsősorban annak köszönhető, hogy a kistelepülési ellátáshoz állami 
támogatás állt rendelkezésre, így a gyarapításra fordított összeg megháromszorozódott a 
könyvtári információs közösségi helyek számára. 2013-ban összesen 32 080 darab volt a 
gyarapodás, 18 397 db-bal több volt több a szolgáltatáshoz beszerzett állomány nagysága, 
mint az előző évben.  A beszerzésre fordított összeg 64 666 eFt volt. 

A kurrens időszaki kiadványok (példányok) száma szintén emelkedett, 2013-ban 3157 
volt a folyóirat előfizetések száma, 561-gyel több, mit az elmúlt évben.  A községi nyilvános 
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könyvtárak közül 4 településen nem volt kurrens folyóirat előfizetés (Kehidakustány, 
Murakeresztúr, Türje, Zalaszántó).  

Az előző évi beszerzések alapján 16 önkormányzat kapott érdekeltségnövelő kiegészítő 
támogatást, összesen 10.588 eFt-ot, amely tovább növelte az évi dokumentum beszerzési 
keretet. 

 
A könyvtárhasználati adatok megyei szinten csak kis mértékben változtak: a regisztrált 

könyvtárhasználók száma 51 082, az aktív használók száma 43 072 volt. A könyvtári 
információs és közösségi helyeken a szolgáltatások minőségi javulása egyenlőre nem mutat 
lényeges eredményt a könyvtárhasználat növekedésében: 365 fővel (3%) több regisztrált 
használót és 1270-nel (9%) több aktív használót mértünk 2013-ban, mint az előző évben.  

A személyes látogatások szintén csökkentek: 625 967 alkalommal (4 %-al kevesebbszer) 
keresték fel a beiratkozottak a könyvtárakat az előző évhez képest. A megyei összesítés 
alapján a könyvtárakban, helyben egyre kevesebben interneteznek, több mint 10 ezerrel (8%-
al) kevesebb használatot regisztráltak a könyvtárak, mint az elmúlt évben (összesen 143 253 
alkalom volt).   

A távhasználatok (telefon, fax, OPAC, honlap) száma a megyében kis mértékben (3%) 
csökkent;  2013-ban a mérések szerint összesen 1 034 898  volt. A falvakban még nagyon 
alacsony a távhasználat, ugyanakkor folyamatosan emelkedést mutat, a könyvtári információs 
és közösségi helyeken 552-vel több (24%) távhasználatot regisztráltak, mint az elmúlt évben. 

A kölcsönzött dokumentumok száma a megye települési könyvtáraiban összesen 854 707 
volt, és 557 907 db dokumentumot vettek kézbe helyben az olvasók. Az előző évi adatokhoz 
képest megyei szinten a kölcsönzések száma 1%-ot, a helyben használatok száma 8%-ot 
csökkent.  

Egy regisztrált olvasó átlagosan 12 alkalommal kereste fel a könyvtárát az év során, 2-3 
alkalommal internetezett, 17 dokumentumot kölcsönzött és 11 dokumentumot használt 
helyben.  

A 14 év alatti beiratkozott olvasók száma 7%-al több, mint 2012-ben, összesen 16 454 
gyermekolvasót regisztráltak a zalai közkönyvtárakban. Az összes regisztrált olvasónak 32%-
a volt 14 év alatti. A 14 év alattiak körében a személyes használatok száma összesen 242 360 
alkalom volt, ami az összes személyes használat 38%-a.   

A 14 év alattiak körében a kölcsönzött dokumentumok száma 7%-ot emelkedett az elmúlt 
évhez képest, összesen 265 364 db volt. A helyben használt dokumentumok száma 2013-ban 
a 14 év alattiak körében 198 009 volt, ami az összes helybeni használat 35%-a.  Egy 
beiratkozott gyermekolvasó az év folyamán átlagosan 15 alkalommal kereste fel a könyvtárát, 
16 db könyvet kölcsönzött ki, valamint 12 db-ot használt helyben. 

 
A könyvtárközi kölcsönzések száma az előző évhez képest 21 %-al emelkedett; a zalai 

könyvtárakhoz beérkezett kérések száma 1656 db-bal volt több: összesen 7758 kérés. A 
könyvtárközi szolgáltatást biztosító könyvtárak elsősorban az eredeti dokumentumot küldték 
el a kérő könyvtárnak (7 606 db-ot), nyomtatott formában 11-et, elektronikus formában 138-t 
juttattak el.  

A zalai könyvtárakból elküldött kérések száma viszont csökkenést mutat, összesen 5 503 
db volt 2013-ban. A legtöbbet eredeti formában kapták meg a könyvtárak (5310-et), 
nyomtatott formában 377, elektronikus formában 241 kérés teljesítésére került sor. 

A zalai közkönyvtárakban összesen 80 489 referensz kérdést regisztráltak, az előző évhez 
képest 3 %-kal többet.  

 
A megye könyvtárainak munkáját, az olvasóközönséggel tartott kapcsolatukat 

nagymértékben segítette a közösségi és közművelődési programok szervezése. A zalai 
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önkormányzati könyvtárakban 2013-ban összesen 2 893 rendezvényt tartottak. Ezeken a 
programokon összesen 153 624 résztvevőt regisztráltak.  

Megemlékeztünk többek között a Költészet napjáról, a Népmese napjáról. A 
hagyományosan megrendezett Ünnepi Könyvhéten és a Zalai Gyermekkönyvhetek során 
számos rendezvényre került sor a megyében. Ez utóbbi rendezvénysorozatokhoz program-
füzetet készítettünk. Az Internet Fiesta rendezvényein a számítógépes információszolgál-
tatásra és az elektronikus ügyintézés lehetőségére hívtuk fel a figyelmet. 

A megyei összefogással megvalósuló rendezvények közül kiemelkedett az őszi könyvtári 
napok programsorozata, amely a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásából valósult 
meg, és a kistelepülési ellátás keretében is szerveztünk rendezvényeket. 2013-ben Könyvtárak 
az emberi kapcsolatokért címmel került sor arra a programsorozatra, amelybe Zala megyéből 
szinte valamennyi városi könyvtár, több községi és iskolai könyvtár is bekapcsolódott. A 
koordinátori teendőket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár látta el. Különösen jó volt a 
fogadtatása a Könyves Vasárnap programjainak. A megyei média rendszeresen tudósított az 
egyes eseményekről. Honlapunkon a teljes megyei programról tájékozódni lehetett. A 
programokat az országos internetes oldalon is rögzítettük: 24 zalai településen 136 program 
volt 7.329 fő részvételével. 

2003-ban ünnepelte 60. születésnapját a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár és 50. 
jubileumát a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Városi Tagkönyvtára. 
Mindkét könyvtárban ünnepséggel emlékeztek meg a könyvtárak, ezen kívül a megyei 
könyvtár ebből az alkalomból megjelentette CD-n az 50 év a város szolgálatában címmű 
képeskönyvet. 

 
A megyei könyvtári szolgáltatásokat érintő legjelentősebb pályázatok 2013-ban az 

alábbiak voltak: 
A Nemzeti Kulturális Alapnál a megyei könyvtár sikeresen szerepelt négy pályázaton, a 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár új arculatának kialakítására 1.351.000 forint; 
rendezvényekre Zala megyében az Országos Könyvtári Napok keretében 999.000 forint; Új 
szolgáltatások bevezetése mobil eszközökre alkalmazva könyvtári környezetben című 
szakmai napokra 448.000 forint; a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár állományvédelmi 
műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 407.000 
forint támogatást nyert.  

A megyei könyvtár két európai uniós pályázatának megvalósítása volt folyamatban 2013-
ban:  
 TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-102 kódszámmal Olvasás, megértés, érvényes tudás 

támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében címmel konzorcium (megyei könyvtár 
és a keszthelyi és lenti városi könyvtárak) formában pályáztunk közel 50 milliós projekt 
megvalósítására. A projekt egy év várakozás után 2013 őszén indulhatott el, a 
megvalósítása 2014. december 31-ig tart. 

 TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0027 kódszámmal Zala megyei könyvtárosok összehangolt 
továbbképzése címmel (szintén konzorcium) formában, 5 könyvtár (a megyei könyvtár 
mellett a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár, a nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár, a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a BGF 
zalaegerszegi kara könyvtárának) részvételével pályáztunk 23 millió forint támogatásra. A 
pályázat megvalósítása 2013 szeptemberében indult el és 2015 februárjában fejeződik be.  

 
A városi könyvtárak közül a zalaszentgróti Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési 

Központ  és a zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár valósított meg önálló 
projektként európai uniós pályázatot.  
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• A TIOP-1.2.3-11/1-2012 operatív program keretében a zalaszentgróti könyvtár 7 970 
514 Ft, a zalalövői könyvtár 6 618 471 Ft támogatásból finanszírozta az 
infrastruktúrafejlesztést. Zalalövőn megújult a gyermekkönyvtár, és bővült az olvasói 
tér. Mindkét könyvtárban különböző korszerű IKT eszközök beszerzésére került sor 
2013-ban. 

• A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012 operatív 
program keretében 18 547 040 Ft támogatásból az élethosszig tartó tanulást támogató 
programot valósított meg. A projekt 2014 márciusáig tart. 

 
A Zala megyei könyvtárak összes alapterületének nagysága 2013 végén 23.852 m2 

volt. A legnagyobb alapterületen (5600 m2) a nagykanizsai városi könyvtár működik. A 
megyei könyvtár alapterülete a tagkönyvtárral és fiókkönyvtárakkal együtt 2602 m2. A 
legkisebb alapterületű városi könyvtárak a zalalövői és a zalakarosi. A községi könyvtárak 
átlagos alapterülete 159 m2, a könyvtári információs és közösségi helyek átlagos 
alapterülete 43 m2.  
 A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a zalai települési könyvtárakban 
33 040 volt. A városokban működő könyvtárak átlagosan 5 napon 34 órát voltak nyitva 
2013-ban. A községi könyvtárak átlagosan 4 napon 18 órában várták a látogatókat. A 
könyvtári információs és közösségi helyeken átlagosan 3 napon 9 órás nyitva tartással 
működtek.  
 A legtöbb (146) könyvtár (többségében szolgáltató helyek) hetente 2 napot volt nyitva, 
7 szolgáltató hely viszont csak hetente egyszer nyitott ki; 3 napot 37, 4 napot 13, 5 napot 
44, 6 napot 10, 7 napot 1 könyvtár tartott nyitva hetente. 

 
Az önkormányzati fenntartású könyvtárakban (a szolgáltató helyekkel együtt) 373 fő 

dolgozott szakmai munkakörben, köztük 165-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel, 208 fő 
középfokú végzettséggel. 107 fő teljes munkaidőben, 165-an részmunkaidőben, 101-an 
önkéntesként illetve megbízási díjasként dolgoztak. Teljes munkaidőre átszámítva a szakmai 
munkakörben dolgozók száma 2013-ben 135 fő volt.  

 
A könyvtári szolgáltatásokról sokat mondó információkat adnak a teljesítménymutatók. A 

legfontosabb viszonyszámokat (használó arány, dokumentumellátottság, települési ellátottság, 
beszerzési kvóta) tekintve megállapítható, hogy Zala megye lakosságának 18 %-a 
könyvtárhasználó (használó arány), átlagosan egy lakosra közel 7 kötet (település 
ellátottsága), a könyvtárakban egy regisztrált használóra 38 kötet (használó ellátottság) állt 
rendelkezésre. Állománygyarapításra a települések lélekszámát figyelembe véve, 1 lakosra 
vetítve 352 Ft-ot (beszerzési kvóta) fordítottak a megye könyvtárai.  
 

 
            

        Sebestyénné Horváth Margit 
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A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS  
ZALA MEGYÉBEN 2013-BAN 

 
 
Bevezetés 
 

A 2013-as év újabb változást hozott a kistelepülési ellátásban, amelyről már 
beszámoltunk egy korábbi lapszámunkban is. 1 Úgy gondoljuk, hogy egy év elteltével 
érdemes számot vetni azzal, hogy milyen eredményeket értünk el az új szolgáltatási formával.  

A magyar könyvtári rendszer részeként állami támogatással működtetett Könyvtárellátási 
Szolgáltató rendszer (KSZR) az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányításával 
működik az 5000 fő alatti településeken élő lakosság számára. A KSZR szolgáltatást igénylő 
és szolgáltató tagokból áll, ami megyénkre nézve annyit jelent, hogy a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján működteti Zala megyében a 
kistelepülések könyvtári ellátását segítő KSZR-t 236 megállapodást kötött kistelepülés 
számára oly módon, hogy a szolgáltatói szerepbe bevonta még a keszthelyi, lenti, letenyei, 
nagykanizsai és hévízi városi könyvtárakat is. A szolgáltatás tartalmát pedig a 39/2013 
(V.31.) EMMI rendelet alapján látta el. Zalában az ellátást illetőleg nincsenek fehér foltok, az 
egész megyére kiterjed, mindössze két apró településen, Iborfián és Sényén nincs ellátás, 
illetve 11 község önállóan, önkormányzati forrásból tartja fenn a könyvtárát. 

Az aprófalvas Zalában a könyvtári hálózat szervezettsége évtizedek óta jellemző volt. A 
megyei könyvtár saját gyűjteményére és szolgáltatásaira alapozva folyamatosan kereste 
azokat az együttműködési formákat, amelyek segíthetik Zala megye könyvtárhasználó 
közönségének könyvtári ellátását. Ugyanakkor a kistelepülések ellátásában folyamatosan 
szerepet játszottak - a megyei könyvtár mellett - a keszthelyi, lenti, letenyei, nagykanizsai és 
hévízi városi könyvtárak is. Így lényegében az ellátórendszer jellegű szolgáltatásoknak nagy 
hagyománya volt. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer országos koncepciójának 
kidolgozását követően Zalában a kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatás 2006-tól épült ki. Ez 
a rendszer újult meg 2013-ban, és remélhetőleg hosszú távon meg is marad, hiszen az éves 
terv mellett egy 5 évre szóló hosszú távú tervet is kellett készítenünk az év folyamán.  

 
A kistelepülések számára nyújtott szolgáltatások: 
 
A kiépült új szolgáltatási rendszer lehetővé tette, hogy az egész megye lakossága 

hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A rendszer 
tagjai igényeik szerint hozzáférhettek a dokumentumokhoz és információkhoz, a 
szolgáltatóhelyek közösségi színterekként és információs központokként működtek.  
Lehetőség nyílt a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, 
közösségfejlesztő közművelődési programok szervezésére, képzésre, továbbképzésre. 

1 Lásd: Sebestyénné Horváth Margit: A Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) átszervezése 
a városi könyvtárakkal való feladatmegosztással. = Zalai könyvtári levelező 2013. 1. sz. p. 11-21. 
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E kistelepülések ellátására a szükséges forrás is rendelkezésre állt. 2013-ban a megyei 
könyvtár - a 236 önkormányzattal kötött megállapodás alapján - 163.566 600 Ft kiegészítő 
támogatást kapott. Az 1000 fő alatti települések után a fajlagos összeg 668.300 Ft volt, az 
1001-1500 lakosságszám közötti települések esetén 1.060.076 Ft, az 1501-5000 fő 
lakosságszámú települések fajlagos összege 1.002460 Ft volt. E központi támogatást 
kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítottuk és külön alszámlán 
kezeltük. Következetes és tervszerű munkával fejlesztettük a zalai ellátási rendszert, az új 
finanszírozási formával - a mi véleményünk és a visszajelzések szerint is - szakmai és 
gazdasági szempontból is költséghatékony ellátást biztosítottunk a települések számára.  

 

 
 

A szolgáltatásra fordított kiadások 80%-a dologi kiadás volt, amelynek fele a 
dokumentum beszerzés volt, valamint a kistelepülési könyvtárak számára IKT eszközök, 
bútorzat, irodaszerek, fejlesztő játékok, kézműves anyagok beszerzését, különböző 
programokat, képzéseket finanszíroztunk, biztosítottuk a dokumentumok szállítását, 
fejlesztettük az intézményi honlapot és az integrált rendszert, kiadványokat jelentettünk meg, 
szolgáltatás népszerűsítő anyagokat készíttettünk, szakmai nyomtatványokat szereztünk be. A 
személyi kiadásaink elsősorban az elektronikus katalógusfejlesztés és különböző 
foglalkozások, tanfolyamok költségei voltak.  

A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások közül kiemelt feladatot jelentett az 
állománymenedzsment. Törekedtünk arra, hogy a települési szolgáltató helyeken a helyi 
igényeknek megfelelő korszerű és széleskörű kínálat álljon rendelkezésre a helyi 
olvasóközönség számára.  

A kistelepüléseken a dokumentumszolgáltatás módja: 
• a helyi könyvtár gyűjteményében őrzött dokumentumok hozzáférhetővé tétele, online 

elérhetőségének biztosítása,  
• más könyvtárak gyűjteményében őrzött információhordozók hozzáférésének 

biztosítása.  
Olyan újdonságkínálattal jelentkeztünk a településeken, amelyekre igény volt, a 

népszerűnek ígérkező felnőtt és gyermekirodalom beszerzésére törekedtünk. 
A dokumentumok szerzeményezése során a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár állt 

megrendelői kapcsolatban a dokumentumok (könyvek, folyóiratok, és egyéb dokumentumok) 
szállítóival. Ugyanakkor - a folyóiratok kivételével - a rendeléseket az ellátást végző 
könyvtárak indították az előzetesen meghatározott keret mértékéig, és a beszerzett 
dokumentumok is oda érkeztek meg; a szállítások számlái a megyei könyvtárba érkeztek.  

A könyvek beszerzésére a megyei könyvtár közbeszerzési eljárást indított, amelyet a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyert el. Így 31 %-os kedvezménnyel tudtunk vásárolni és nem 
kellett külön fizetnünk a szerelésért (jelzet, könyvsarok, raktári lap). Így jelentősen olcsóbb 
volt beszerzés, másrészt az internetes vásárlás egyszerűbbé is tette a folyamatot. A 
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közbeszerzési  eljárás azonban elhúzódott, így főleg az év második felében bonyolítottuk le a 
beszerzéseket.  

A nem hagyományos dokumentumokat, így a hangoskönyveket is több helyről (Shopline, 
Alexandra, Libri) szereztük be 10-20% kedvezménnyel. Az időszaki kiadványok közvetlenül 
a településekre érkeztek meg. Nyilvántartásukra a szolgáltató könyvtár nyilvántartó lapot 
biztosított.  

Az állami támogatás 40%-át fordítottuk új dokumentum beszerzésére.  31 712 leltározott 
dokumentumot szereztünk be, ebből 23 440 könyvet. A beszerzési érték nettó  
55.415.726 Ft volt. Ez településenként átlagosan 134 dokumentumot jelent, de cserékkel 
együtt ennél többet tudtunk az év során a településekre kiszállítani. A megrendelt időszaki 
kiadványok száma 1562 volt, településenként átlagosan 7 féle lapot jelent, amelynek értéke 
8.698.245 Ft. 

A dokumentumok feldolgozása a Textlib integrált rendszerben történt meg (Hévízen 
2013-ban még a Szirén rendszerben). 

Az új beszerzéseket a szolgáltató könyvtár 5-6 alkalommal szállította ki a szolgáltató 
helyekre, igény szerint rendszeresen cserélve azokat, gondoskodva a letétek lelőhelyének 
frissítéséről, adminisztrációjáról. 

A kistelepülésen élő, speciális ellátást igénylő rétegek könyvtárhasználói használói 
igényeit azzal segítjük, hogy hangoskönyveket és öregbetűs könyveket is beszerzünk. Ezek a 
dokumentumok az online katalógusban visszakereshetőek. 2013-ban 1032 hangoskönyvet 
szereztünk be KSZR forrásból. 

A kurrens gyarapítás mellett a települések helyben lévő állományának gondozása is a 
feladatunk volt. Munkatársaink a településeken lévő elavult könyveket leválogatták, és 
folyamatosan végezték az állomány rögzítését a számítógépes adatbázisban. Ezzel együtt a 
teljes állományt vonalkódoztuk, raktári jelzettel láttuk el. Rendszeresen végeztünk 
állományellenőrzést, segítettük a helyi könyvtárosokat a raktári rend kialakításában és 
megőrzésében. Egyre több szolgáltató helynek a teljes állománya visszakereshető, amely a 
honlapunkon is elérhető: http://kszr.dfmvk.hu/kszr/katalogus  

A 236 szolgáltatóhely összesen 855 344 db állománnyal rendelkezik összesen. Ennek 
jelenleg 48%-a szerepel az elektronikus nyilvántartásokban. Ebből 34 % a települési saját 
állomány és 14% a szolgáltatótól kapott kihelyezett tartós letét. A 2013-ban bevitt 
dokumentumok száma több mint 100 ezer db volt. Terveink szerint 2018-ig valamennyi 
szolgáltatóhely teljes állománya publikus lesz.  

A kistelepüléseken más könyvtárak gyűjteményében őrzött információhordozók 
hozzáférésének biztosítása könyvtárközi kölcsönzés formájában történt. A szolgáltatást végző 
könyvtár népszerűsíti és igény szerint közvetíti az Országos Dokumentumellátási Rendszer 
(ODR-MOKKA) szolgáltatásait, teljesíti a használók dokumentum kéréseit, amennyiben a 
helyben lévő gyűjteményben az nem található meg. A kistelepüléseknek könyvtárközi 
kölcsönzés formájában küldött dokumentumok száma eredetiben 3594 db, elektronikus 
formában 12 db, fénymásolatban 5 db volt.  

Az információszolgáltatás terén elsődleges szempontnak tekintjük a 
lelőhelynyilvántartást. Az interneten elérhető webes katalógusokban a szolgáltató helyek 
teljes könyvtári állományát visszakereshetővé tesszük, biztosítva az országos könyvtári 
rendszerről szóló információkat. Segítjük az elektronikus könyvtárak és az elektronikus 
formában hozzáférhető dokumentumok használatát.  

A megyei könyvtár honlapján külön aloldalon fejlesztjük a Zala Megyei Könyvtári Portált: 
http://kszr.dfmvk.hu/ e weboldalon többek között információkat lehet találni a megye 
könyvtárairól és az intézmény megyei feladatairól, így a statisztikai adatszolgáltatásról, a 
helyismereti és nemzetiségi szolgáltatásokról, a nemzetiségi ellátásról, a könyvtárközi 
kölcsönzésről és kötészeti szolgáltatásokról egyaránt. Ezen kívül megyei közös katalógusban 
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lehet keresni, amely tartalmazza a kistelepülési könyvtárak lelőhely adatbázisát is. Felhívjuk a 
figyelmet a települési könyvtárakat érintő aktualitásokra, rendezvényekre, és a programokról 
galériát is közreadunk. A honlapon letölthető dokumentumok is megtalálhatók, így az 
olvasószolgálati adminisztrációhoz használható munkanapló, beiratkozási napló, a 
rendezvényszervezés során szükséges szerződések, az eszközbeszerzések lebonyolításához 
szükséges megrendelők mintái, és a szolgáltatás népszerűsítéséhez felhasználható logók is.  

A portálon valamennyi megyei szolgáltató helyről közlünk információkat, így az 
elérhetőségüket, a nyitva tartást, a könyvtáros nevét; ismertetjük a szolgáltatásokat, fotót és 
térképet is, ahol információkat biztosítunk a kistelepülések számára nyújtott könyvtári 
szolgáltatásokról, felhívjuk a figyelmet az új és az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásokra, közzétesszük a megye könyvtáraira és szolgáltató helyekre vonatkozó 
adatokat és információkat. 

 

 
 

Könyvtárunk széles körű helyismereti, ügyintézési és egyéb információt szolgáltat, 
támogatja a tudományos kutatást, vagy az egyéni tanulást, tájékoztat a könyvtári rendszerben 
elérhető adatbázisokról, továbbá felhívja a figyelmet a települések szolgáltató helyeinek 
fejlesztését segítő pályázati lehetőségekre.   
 A honlapnak van akadálymentesített verziója is a gyengén látók számára, ezen kívül mobil 
eszközre optimalizált változata is.  

A kistelepülési ellátásba bekapcsolódó városi könyvtárak szintén rendelkeznek saját 
honlappal, amely elsősorban a térségük lakosságának információs ellátását szolgálja. A lenti 
városi könyvtár 2013-ban fejlesztette weboldalát, amelyen többek között adatokat közöl az 
ellátásukba tartozó szolgáltatóhelyekről. Felhívják a figyelmet az aktuális programokra is. 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy az ellátott települések lakossága körében népszerűsítsük a 
szolgáltatásokat, ismerjék meg és használják ki azt a lehetőséget, hogy hozzáférhetnek 
helyben, utazgatás nélkül a minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz. Minden településre – az 
egységes arculat jegyében – tájékoztató feliratokat helyezünk ki a szolgáltatásról, valamint 
asztali naptárat, papírtáskát, tájékoztató kiadványt készíttettünk. 
Folyamatban van a könyvtári szolgáltatásokról szóló információk biztosítása a kistelepülési 
önkormányzatok honlapján, de e téren a jövőben még bőven van teendőnk. 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a lakosság érdeklődésének megfelelő 
Különböző programokat szervez (kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, 
digitális kompetenciafejlesztő és kézműves foglalkozásokat, kiállításokat). Mindezzel 
hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez, támogatja az olvasást, a tanulást, a közösségi 
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életet, segíti a civil önszerveződéseket. A szolgáltató helyeket bevonja az országos és térségi 
szakmai programokba.  

A 2013. évben a településeken rendezett programok palettája funkcióját és a célközönséget 
tekintve igen változatos volt. A szervezés során együttműködtünk a településekkel, 
figyelembe vettük a felmerülő igényeket. Összességében 1196 program volt a településeken, 
így településenként átlag 5 program megvalósítására került sor.  

A településeken rendezett programok között legnagyobb számban voltak a műsoros 
szórakoztató rendezvények, amelyek sok helyen a falunapon kerültek megrendezésre. Ezeken 
vett részt a legnagyobb számú közönség, 162 programon összesen 14.094 résztvevőt 
regisztráltak. A programok között szerepeltek néphagyományokhoz, népzenéhez kapcsolódó 
előadások, megzenésített versek bemutatás, bábelőadások.  Fontosnak tartottuk, hogy 
lehetőséget adjunk helyi (zalai) értékteremtő előadó fellépésére. 

Az ismeretterjesztő előadások sokfélesége a lakosság érdeklődésével összhangban volt, 
főleg az egészségügyi és a mezőgazdasági témájúak voltak népszerűek.  
Ugyancsak népszerű programok voltak a kézműves foglalkozások, amelyeket elsősorban jeles 
napokhoz kapcsolódóan szerveztünk meg. A 128 foglakozásnak több mint 5 ezer látogatója 
volt, elsősorban 14 év alatti gyermekközönség. 

A gyermekek számára szervezett programok célja volt az olvasásfejlesztés és a tanulás 
segítése. Azokon a településeken, ahol nagy számban él roma lakosság, fontosnak tartottuk e 
rétegek megszólítását is.  

A nagykanizsai könyvtár kialakított egy sajátos szolgáltatás-bemutatóval összekötött 
könyvtári flashmobot, melyet könyvtári csődületnek neveztünk el. Ez a függőleges kiállítás, 
mely egy sátorba szerelve a végtelen honlap-oldalakat szimbolizálta, mindig az adott 
településen elérhető szolgáltatásokról, az adott települések történetéről, helyi érdekességeiről 
szólt. E kiállítás okán készítettek egy, a zalai KSZR-t népszerűsítő molinót, melyet ezentúl 
minden KSZR rendezvényi megjelenésen használnak. 

Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat a felnőttek számára szerveztünk, legfőképp 
az idősebb korosztályt céloztuk meg. Könyvtár- és internethasználati oktatásban szerepeltek 
20 órás lakossági internet tanfolyamok és 1-1 alkalmas előadások.  

A szolgáltató könyvtár elsősorban KSZR forrásból valósította meg a programokat. 
Pályázati forrás alig állt rendelkezésre; KSZR támogatásból összesen 586 program volt 
26.384 résztvevővel. Települési és egyéb forrásból 610 programot szerveztek 59.056 
résztvevővel. A települések által szervezett rendezvények hasonló számban voltak, mint a 
KSZR forrásból szervezett programok. Több településen tartottak a TÁMOP-2.1.2-Idegen 
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretében szervezett informatikai és 
nyelvi képzéseket. Az IKSZT-kben is több helyen voltak uniós forrásból programok, amelyek 
egy része a könyvtárakban zajlott. 

A KSZR szolgáltatás keretében a helyi személyzet képzésére, illetve továbbképzésére az 
alábbi lehetőségeket kínáltuk a megyénkben: továbbképzéseket szerveztünk, a személyes 
látogatások alkalmával szaktanácsokat adtunk a helyi könyvtárosoknak, tanfolyamokat 
szerveztünk, írásos tájékoztatókat készítettünk. 

Novemberben szakmai napot szerveztünk, amelynek keretben többek között bemutattuk a 
KSZR 5 éves fejlesztési tervét, valamint bemutattunk néhány jó gyakorlatot a kistelepülési 
könyvtárak közül. A szakmai napok előadói egy-egy témakört prezentációs előadás 
formájában mutattak be.  

Az olvasószolgálati munka és különösen az elektronikus kölcsönzés elindítása a 
településeken szükségessé teszi, hogy az integrált rendszer használatát valamennyi községi 
könyvtáros megtanulja. E témában is több településen szerveztünk továbbképzést és 
személyes konzultációkat. Ennek részeként megismerhették a gépi nyilvántartást, keresést, a 
kölcsönzés lépéseit, a vonalkódolvasó használatát és az új dokumentumok honosítását. 
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A szolgáltatások minőségi fejlesztésében nagy szerepet töltött be az eszközbeszerzés, 
amelynek megvalósítására 5 évre szóló tervet is készítettünk. 2013-ban a települések 
igényeinek felmérése után került sor a szükséges eszközök beszerzésre.  Az eszközök a KSZR 
forrásból kerültek beszerzésre, egyéb forrás nem volt. A településeknek átvételi elismervény 
ellenében adtuk át, és az intézmény kis értékű eszközállományába kerültek nyilvántartásba.   

Az egyre növekvő könyvtári állományok elhelyezése miatt több településre polcok 
kerültek beszerzésre, gondolva a folyóiratok elhelyezésére is. A DVD, hangoskönyv, illetve 
CD állományok védelme szempontjából hasznos zárható szekrényekből is szereztünk be 
igény szerint.  Több könyvtárba asztalokat és székeket vásároltunk. 

Összesen 47 számítógép beszerzésére került sor, ebből 23 volt hordozható, amelyeket a 
könyvtárosok számára szereztünk be. Több könyvtárba számítógép kiegészítő eszközöket 
(billentyűzet, egér, monitor) vásároltunk.  

A szolgáltatások körét bővítette a multifunkcionális nyomtatók beszerzése. A települések 
közösségi életének dokumentálásához fényképezőgépek kerültek megvásárlásra, egyeztetve a 
települések vezetőivel. Ezek a falunapokon, idősek napján, ünnepeken a későbbiekben is jól 
hasznosíthatóak lesznek.  

A könyvtárosok szakmai munkájában nagy segítséget jelentett az irodaszerek, papír, toner 
beszerzés, amiket korábban a települések nem tudtak megvásárolni. Néhány településen CD 
vagy DVD lejátszót, hangosító berendezést televíziót vásároltunk, amelyeket elsősorban  
rendezvények alkalmával tudnak hasznosítani. 

Folytattuk a Textlib munkaállomás programoknak a beszerzését azokon a helyeken, ahol 
a települési állomány elektronikus feldolgozására sor került. 2013-ban 21 programot 
szereztünk be, amelyeket telepítettünk a szolgáltatóhelyen lévő számítógépre.  Ezekhez 
vonalkód olvasó beszerzésére is sor került. 

A kis értékű eszközbeszerzés mellett fejlesztő játékokat, társasjátékokat és irodaszereket 
is beszereztünk. 
 
A szolgáltatást igénybe vevő kistelepülések főbb jellemzői 2013-ban 
 

Zala megyében a szolgáltatást megrendelő települések többsége 1000 fő alatti település, 
köztük 37 településen a lakosság száma nem éri el a 100 főt sem, 101-500 fő közötti 
lakosságszámú a szolgáltatást megrendelő települések fele (117 település), 501-1000 fő közötti 
lakosságszámú a települések közel negyede (55 település). A KSZR szolgáltatást igénylő 1001 
fő feletti települések száma mindössze 11%-ot tesz ki, ebből 1001-1500 fő közötti népességű 
19 település, 1001-5000 fő közötti népességű 8 település. 

Zala megyében 2013-ban átlagosan 2,7 napot és 9,1 órát tartottak nyitva a könyvtári 
információs és közösségi helyek.  Többségük (169 szolgáltató hely, 72 %) hetente 6 órás 
nyitva tartást biztosított. Hetente csak 1 napon volt nyitva 3 kistelepülés könyvtára.  

A 236 kistelepülési könyvtári szolgáltató helyen összesen 4 főfoglalkozású, 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros dolgozik, 104 helyen 
részmunkaidős, 81 helyen megbízási díjas, 9 helyen közhasznú foglalkoztatott, 41 helyen 
önkéntes dolgozó látja el ezt a feladatot. Felsőfokú végzettségű személyt foglalkoztatnak 79 
(33%) könyvtárban, de közülük csak 29 főnek van valamilyen szakirányú végzettsége. 
Érettségivel rendelkezik 90 települési könyvtáros (38%), de csak 14 főnek van legalább 
alapfokú könyvtárosi végzettsége. A községi könyvtárakban foglalkoztatott személyzetből 67 
fő (28%) nem rendelkezik érettségivel sem, de közülük 7 főnek van legalább alapfokú 
könyvtárosi végzettsége.  

Összességében 17 községi könyvtárosnak van egyetemi vagy főiskolai könyvtáros 
végzettsége, 2 főnek segédkönyvtáros, 5 főnek könyvtáros asszisztensi, 26 főnek alapfokú 
könyvtárosi végzettsége, és 186 főnek (79%) nincs semmilyen szakmai végzettsége. A 
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szolgáltatóhelyek 50 %-ában a könyvtárosi feladatok mellett a helyiség takarítása is a helyi 
könyvtáros feladata, mivel erre a feladatra nincs külön személyzet. 

Sajnos a szolgáltató helyeken a helyi könyvtárosok 71%-ának végzettsége felel meg az 
előírásoknak, melynek teljesítését a következő években tervezik.    

Mindez rávilágít egyrészt arra, hogy mekkora szükség van a szolgáltató könyvtár 
szakképzett személyzetének szakmai segítségére a kistelepüléseken; másrészt, hogy fontos 
feladat a falvakban foglalkoztatott könyvtárosok szakképzése, továbbképzése.  

A 236 kistelepülés szolgáltató helyei közül 20-20 működik önálló épületben, oktatási 
intézménnyel közös épületben, illetve IKSZT épületben. A legtöbb, 112 szolgáltatóhely egyéb 
kulturális intézménnyel (művelődési ház, faluház, ifjúsági klub) egy épületben működik, 
további 61-et egyéb helyen (elsősorban polgármesteri hivatal épületében) helyezték el. 
Könyvtárbusz nincs a megyében. 

A könyvtárhelyiségek többsége kis alapterületű, megyei átlagban 46 m2-esek. Kisebb 
településeken a könyvtárak is kisebbek. Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb kistelepülésen a 
többfunkciós épületekben a könyvtári szolgáltatáshoz további helyiséget is használatba lehet 
venni (elsősorban a közösségi programokhoz, rendezvényekhez).  

A könyvtárak elhelyezési körülményein a fenntartók többsége (190 település) a tervek 
szerint nem kíván változtatni. 2013-ban 11, 2014-ben 25, 2016-ban 6, 2017-ben 3, 2018-ban 1 
településen tervezik a könyvtár elhelyezési körülményeinek javítását. A felújítások elsősorban 
pályázati támogatásból valósulhatnak meg.  

Az épület állapota elfogadható 119 településen, felújított 83 településen, felújítandó 37 
településen. 2013-ban 8 épület felújítására került sor. A könyvtárhelyiségek állapota 
elfogadható 122 településen, felújított 86 településen, felújítandó 29 településen. 2013-ban 9 
helyiséget újítottak fel. A 236 ellátott település közül 114 helyen (50%) megoldott az 
akadálymentesítés. Egyéb eszközök azonban általában nem állnak helyben rendelkezésre.  

Mivel a szolgáltatóhely épületének működtetése a fenntartó önkormányzat feladata, az 
akadálymentesítés megoldása is az ő feladatuk.  Ehhez a kistelepüléseken nincs elegendő 
forrás, több helyen a könyvtár épületének adottságai miatt költséghatékonyan ezt nem lehet 
megoldani. Pályázati forrásokra mindenképpen szükség van. A fogyatékossággal élők 
kölcsönzési igényét a településeken több helyen házhozszállítással oldják meg. 

A könyvtárak bútorzatának állapota elfogadható 128 településen, felújított 62 településen, 
felújítandó 49 településen. 2013-ban megújult 50 könyvtár bútorzata. 

A legtöbb szolgáltatóhely szabadpolcos állománnyal rendelkezik. Azokon a helyeken 
használnak zárható szekrényeket, ahol a könyvtárhelyiség más funkcióval (pl. orvosi 
váróterem) is rendelkezik. Az állomány bővülése több helyen szükségessé teszi polcok 
vásárlását. Folyóiratállvány is sok helyen hiányzik, a 236 szolgáltatóhely közül 84-ben 
található meg. Ezek beszerzését a következő években pótolni kell. Az ülőbútorok száma 
ugyancsak nem kielégítő a szolgáltatóhelyek többségében. 

Csoportos rendezvény megtartására 168 szolgáltató hely alkalmas. Biztonságtechnikai 
eszköz van 135 településen, fejlesztendő 101 településen. 

A könyvtári információs és közösségi helyeken a helyi könyvtáros végzi a használók 
nyilvántartását, amelyhez a szolgáltató megyei könyvtár biztosítja a szükséges 
nyomtatványokat (beiratkozási napló, munkanapló).  E nyilvántartások alapján készült el a 
2014 elején a statisztikai jelentés.  

A regisztrált használók száma a 236 településen összesen 14.084 fő volt. A használó arány 
a 111.479 fő lakosság nagyságához képest 12,6 %. Ez az arányszám az 500 fő alatti 
településeken a legmagasabb, 14,6%, az 5001-1000 lakosú településeken 13,4%. Az ennél 
nagyobb településeken kicsit alacsonyabb. 
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A személyes használatok száma összesen 182.009 alkalom volt, ebből 85.302 alkalom volt 
az internet használat. A kölcsönzött dokumentumok száma összesen 172.368 db volt, a 
helyben használt dokumentumok száma 150.318 db.  

A 236 szolgáltató helynek átlagosan 60 olvasója volt, a személyes könyvtárhasználat 775 
alkalom, amelynek közel fele számítógép és internethasználat. A kölcsönzött kötetek száma 
átlagosan 730 db, a helyben használt dokumentumok száma 637 db volt. A távhasználatok 
száma egyenlőre alacsony, de az elmúlt évhez képest már 24%-kal nőtt a távhasználatok 
száma.  A szolgáltató helyeken nincs önálló honlap és a telefon is a legtöbb helyen hiányzik. 
A helyi könyvtárosok többségének csak privát mobiltelefonja és e-mail címe van. Így a 
helyben használat az általánosan jellemző forma a szolgáltatások igénybe vételére.  

A 14 év alatti olvasók az összes regisztrált használónak 33%-át teszik ki. Ugyanakkor a 
gyermekolvasók aktivitása nagyobb, mint a felnőtteké, hiszen a regisztrált személyes 
látogatók fele gyermekolvasó volt, valamint a kölcsönzött és a helyben használt 
dokumentumok fele szintén 14 év alattiak által használt dokumentum volt.  A nagyobb 
településeken több helyen iskolában működik a könyvtár, ott a gyermekolvasók aránya jóval 
magasabb, mit a kisebb településeken. 

A növekvő kínálat alapján az olvasói érdeklődés növekedésére számítunk a következő 
évben. A szolgáltatóhelyek működési körülményeinek javításával (eszközbeszerzések) és az 
egyre népszerűbb közösségfejlesztő, különböző programok (olvasásfejlesztő, szabadidős 
programok, foglalkozások, képzések) szervezésével a vidéki lakosság művelődési lehetőségeit 
kívánjuk javítani. Szeretnénk eleget tenni annak a küldetésünknek, hogy lakóhelytől 
függetlenül minden településen azonos színvonalú könyvtári szolgáltatásban részesüljön a 
lakosság.  

 
 

                      
        

           
 
 
 

Internethasználati tanfolyam Milejszegen                   Zenés irodalmi műsor Bakon 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     Előadás a gyógynövényekről Mikekarácsonyfán             Gyermekfoglalkozás Beleznán 
 

Sebestyénné Horváth Margit 
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KÖNYVTÁRUNK ÉS ZALAEGERSZEG VÁROSA KERESZTURY 
DEZSŐRE EMLÉKEZIK 

 
A város híres szülötte, Keresztury Dezső tiszteletére Zalaegerszeg Keresztury-

emlékévvé nyilvánította a 2014-es évet. A 110 éve Zalaegerszegen született költő, 
kultúrpolitikus életének és munkásságának felelevenítésére a város és művelődési, oktatási 
intézményei több programmal is készültek, ezzel is közelebb hozva őt a megye lakosaihoz. 

 
A programsorozat részleteiről 2014. április 10-én, a József Attila Városi 

Tagkönyvtárban tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, a város alpolgármestere, valamint a 
Keresztury Emlékbizottság tagjai, így dr. Gyimesi Endre, a bizottság elnöke tájékoztatták a 
közvéleményt. 

 
Az egyébként minden évben megrendezésre kerülő szavalógála és az ünnepélyes 

koszorúzás mellett a rendezvények palettáját színesítette a tagkönyvtárunk által februárban 
meghirdetett, a felsőtagozatos általános iskolásokat, valamint a középiskolás diákokat 
megcélzó, Keresztury életét és munkásságát feldolgozó online vetélkedő, melyen 2-3 fős 
csapatokban illetve egyénileg, a honlapunkról letölthető feladatlapok megoldásával és 
visszaküldésével lehetett részt venni. A zalaegerszegi középiskolák mellett játékra invitáltuk a 
Keresztury Dezső nevét viselő nemesgulácsi és kőbányai általános és szakiskolákat, valamint 
a balatonfüredi városi könyvtár közreműködésével a füredi diákokat is. A verseny sikerét 
mutatja, hogy 27 pályázat érkezett a megjelölt határidőig, a legtöbb zalaegerszegi 
középiskolából, valamint a fenti vidéki városokból is. Az eredményhirdetésre április 10-én 
ünnepélyes keretek között könyvtárunk Költészet napi rendezvényébe, a Kis-Hétrét zenekar 
ünnepi műsorába illesztve került sor, ahol a legjobb eredményt elért versenyzők 
könyvjutalmat és oklevelet, minden résztvevő pedig emléklapot vehetett át. 

 
A költő, tudós 1996. április 30-án bekövetkezett halálára - szintén a rendezvénysorozat 

fő eseményeként – gyertyagyújtással, virrasztással emlékeztünk. A meghitt hangulatú estre 
régi barátokat, ismerősöket, Keresztury személye előtt tisztelettel adózó vendégeket vártunk, 
akik emlékeik felidézésével, kiemelkedő érdemeinek méltatásával, felolvasással, 
megzenésített versek előadásával emlékeztek. Dr. Gyimesi Endre megnyitóját követően 
Németh János Kossuth-díjas keramikus művész, és dr. Németh József nyugalmazott 
múzeumigazgató felelevenítette Dezső bácsival közös személyes élményeit, Nyakasné Túri 
Klára, a költő jóbarátja pedig legkedvesebb versét osztotta meg a közönséggel. Hallhattunk 
megzenésített költeményeket Kelemen Gyula és Lukács Sándor előadásában, kórusra 
átkomponált műveket hangfelvételről, többen pedig versek, interjúk felolvasásával idézték 
meg a költőt. A zalaegerszegi Teleki Blanka Székhelykollégium diákjai pedig egy rendkívül 
igényesen összeállított emlékműsorral képviselték a városi diákságot. 

 
A programsorozat megkoronázásaként szeptember 4-én nyíló, Keresztury Dezső életét 

és munkásságát bemutató tárlat előkészítése folyik, amelynek keretein belül igyekszünk a 
legérdekesebb tárgyi emlékeket, könyveket, fotókat, használati tárgyakat összegyűjteni, hogy 
az érdeklődők is bepillanthassanak egy nem mindennapi ember nem mindennapi életébe. 

 
 

Spanyó Andrea 
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INTERNET FIESTA 2014. – A JÓZSEF ATTILA VÁROSI 

TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
Az Informatikai és Könyvtári  Szövetség 2014. március 20. és 27. között 15. alkalommal 
rendezte meg az Internet Fiestát. A József Attila Városi Tagkönyvtár idén hetedik alkalommal 
csatlakozott ehhez a kíváló programsorozathoz. Az idei szlogen NET–KULTÚRA–
KÖNYVTÁR . Aktuálisnak és szerteágazónak találtuk az idei ajánlott témaköröket: filmek az 
interneten; e-book-ok a könyvtárakban; kapcsolattartás a neten;  internetes játékok, totók;  
netkultúra- mi illik és mi nem; emotikonok használata; képzőművészeti oldalak; irodalmi 
adatbázisok és tudástárak; zene és tánc az interneten; fotóművészet; stb. Kialakult 
programunkat szórólap formájában népszerűsítettünk, amelyet megkaptak a média képviselői 
is. 
Gyermekfilmek az Interneten 
Mesés weboldalakat kerestünk fel óvodásokkal és alsó tagozatosokkal. A korosztályuknak 
megfelelő tartalommal választottunk ki mesét, verset, mondókát, dalt, játékot, majd 
filmnézéssel zárult az óra. A filmekre szavazni lehetett a gyerekeknek, így A Frakk, a 
macskák réme  és a Magyar népmesék sorozatai lettek a legnépszerűbbek. Örültünk, hogy az 
óra végén ezeket a könyveket keresték és kölcsönözték a gyerekek.  Vidám, jó hangulatban 
teltek az órák. Sőt, már voltak osztályok akik dupla órára maradtak Internet Fiestázni. 
Jó tanácsok internetezőknek – Viselkedjünk az Interneten is! - összefoglaló címmel 3-4. 
osztályosoknak tartottunk foglalkozásokat. Kezdésképp bemutattuk honlapunkat, hisz az 
egyik kiemelt téma a könyvtár volt. A jó tanácsokat nemcsak tőlünk, könyvtárosoktól kapták 
a gyerekek, hanem segített nekünk Bigyoo is a honlapján található sok érdekes, szórakoztató 
és mégis, nagyon tanulságos videóival, animációival, ismertetőivel, sőt játékaival. A kisfilmek 
segítettek a gyerekkel megértetni, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek egy internetezőre és 
hogyan illik és kell nekik is viselkedniük az interneten. Összegzéssel zárult az óra, ahol a 
hallottakat, látottakat újra megbeszéltük. A nevetés, a vidámság elmaradhatatlan „kellékei” 
ezeknek az óráknak. 
Macedón tájak és kultúra – A Zala Volán Utazási Iroda ajánlásával – előadást tartott 
Pápai Sarolta 
Felnőtteknek tartott előadást A Dél szenvedélye alcímmel Pápai Sarolta. Macedónia 
nevezetességeivel, kultúrájával, ételeivel, az emberek bemutatásával, szeretetével nyűgözte le 
hallgatóit. A népes hallgatóság köréből remélhetőleg lesz, aki nyaralását, pihenését  
Macedóniába tervezi a nyárra, ennek az előadásnak köszönhetően.  
Kapcsolattartás a közösségi oldalakon. - Váradi László a T-Home munkatársa tartott 
előadást a témában.  A zalaháshágyi Könyvtári Információs és Közösségi Helyen zajlott a 
rendezvény. Teljesen megtelt a helyiség, olyan sok volt az érdeklődő.  A fókuszba kerülő 
FACEBOOK közösségi oldalról  előadónk alapos bemutatást tartott. A nagyon népszerű 
internetes oldalak nemcsak a fiatalok számára kedveltek annyira, egyre több  idősebb is 
szívesen használja ezeket. Fontosak ezek az előadások, hogy ők is élvezhessék, használhassák 
ezeket az weboldalakat, kapcsolatokat ápoljanak vagy keressenek. A résztvevők kérdésekkel 
bombázták a szakembert, aki megpróbált kielégítő válaszokat adni. Egyéniségével, 
érdekességek bemutatásával színesítette az előadást és lebilincselte a jelenlévők figyelmét. 
 
 

Horváthné Jóna Mária                              
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A ZVMKK KÖNYVBARÁT KÖRÉNEK TEVÉKENYSÉGE  
(2013. szeptember -2014. június) 

 
   A ZVMKK (Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központ és Könyvtár) könyvtárában 
2013 elején olvasói kezdeményezésre indult el a Könyvbarát Kör. Havi egy alkalommal 
találkoznak az irodalmat, olvasást szerető felnőttek (mintegy 17 fő), s vezetésemmel 
novellákról beszélgetünk (Sánta Ferenc, Gárdonyi Géza, Ottlik Géza, Kosztolányi Dezső, 
Heltai Jenő stb. írásai kerültek terítékre), könyveket ajánlanak, mutatnak be egymásnak, 
megismerkednek egy-egy író életművével, egy-egy téma irodalmával, játszanak (pl. Most 
mutasd meg), véleményt cserélnek, barátkoznak, jól érzik magukat.  
  

   
    
A program színesítéseként előadókat, írókat is hívtunk. 2014. április 7-én Keresztury Dezső 
emlékestet tartottunk.  Szemes Péter élvezetes előadását és a Zrínyi Miklós Gimnázium két 
diákjának versmondását élvezhették az érdeklődők. 
 

 
 
Két író-olvasó találkozóra is sor került. Korábban megismerkedtünk egy fiatal magyar író 
műveivel, honlapjával, s május 5-én személyesen is találkoztunk Lakatos Leventével, aki saját 
bevallása szerint a szórakoztató irodalom képviselője. Művei erősen megosztják a közönséget, 
de fiatal kora ellenére már elég nagy rajongótábora van.  
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Május 28-án a Könyvbarát Kör tagok körében népszerű írónőt, Galgóczi Dórát láttuk 
vendégül. Beszélgetőpartnerével, Oláh Andrea rádiós műsorvezetővel végigvették műveinek 
fő témáit. Dóra a regényeiben szépen megfogalmazott mondataival a női lét kérdéseit 
boncolgatja több oldalról. Az ő, Gumiasztalon című novellája volt a legelső elbeszélés, melyet 
a Könyvbarát Körben feldolgoztunk. 
 

 
 
   Immár hagyományosan sor került egy kirándulásra is májusban: 20 fővel meglátogattuk 
Léka és Kőszeg várát. Kőszegen a Tábornok-házban nagy élményt nyújtott a régi helyi 
iparosok berendezett műhelyeinek megtekintése, a Hősök Tornyából pedig remek panoráma 
nyílott a városra és környékére. Az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban kuriózum volt a régi 
szárítópadlás, a gyógynövényes kert és a 18. században készített officina bútorzat. Hogy a 
természetjárás se maradjon ki, a nap végén ellátogattunk a Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontba és a Chernel arborétumba. A tagok nagyon jól érezték magukat, mielőbbi 
ismétlést szeretnének. 
 

 
    
A júniusi, utolsó találkozón levetítettük a kiránduláson készült fotókat, s megbeszéltük 
Kőszeg irodalmi vonatkozásait, így azok is részesülhettek az élményből, akik nem tudtak 
részt venni a kiránduláson. 
   A Könyvbarát Kör nyilvános, bárki bármikor bekapcsolódhat a beszélgetésekbe, akár egy-
egy alkalommal is. Mindenkit szívesen látunk. 
   Nagyon lelkes a tagság, ezért a továbbiakban is minél több színvonalas irodalmi és 
kulturális eseményt szeretnék szervezni nekik, testközelbe hozva kortárs magyar írókat, helyi 
előadókat, s biztosítani egy közös kiránduláson való részvételt. Ezzel is szeretnénk erősíteni 
bennük a közösséghez tartozást, a könyvtárhoz való kötődést, az olvasás szeretetét. 
 
 

Czirákyné Tóth Edit  
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BIBLIOTERÁPIÁS GYERMEKFOGLALKOZÁSOK A ZVMKK 
KÖNYVTÁRÁBAN 

 
 
Tavaly ősszel kezdődtek könyvtárunkban a biblioterápiás foglalkozások. Ennek keretein belül 
a Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskolájának negyedik osztályos tanulói 
havi két alkalommal látogattak el könyvtárunkba. 
Az egy-másfél órás délutáni program első felében meghallgattak egy mesét, s a történetről 
beszélgettünk, vagy eljátszottak egy-egy jelenetet. A folytatásban pedig megvitattuk annak 
tanulságát, ehhez kapcsolódva saját kis életükből merített emlékeket, számukra fontos 
problémákat osztottak meg egymással, tanácsot adtak társaiknak.  
 
A témákat az osztályfőnökükkel, pedagógusaikkal választottuk, így szó esett a gyermekek 
félelmeiről (szörnyek, idegenek) továbbá az iskolában valamint az osztályközösségben 
felmerülő problémákat is sorra kerítettük: a kirekesztettség, csúfolódás, egy-egy, a többiek 
számára bosszantó viselkedés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók nagyon aktív résztvevők voltak, ezért időről időre egyre több lehetőséget kaptak 
arra, hogy szerepelhessenek, beszélhessenek. Gyakran játszottunk szerepjátékokat, ahol a 
gyermekek néha szüleik, tanáraik bőrébe bújhattak. Megtanultunk kulturáltan vitatkozni 
különböző szituációkban – a tapasztalatok szerint az összes játék közül ez volt a 
legnépszerűbb.  
 
Kezdeményezésünk sikerességét bizonyítja, hogy a pedagógusok pozitív változást vettek 
észre a tanulók magatartását, egymáshoz való viszonyulását illetően. Ezen kívül a diákok 
jobban ragaszkodnak a könyvtárhoz, a könyvekhez - legalább hetente szüleikkel, barátaikkal 
is ellátogatnak hozzánk. A következő tanévben is folytatjuk a biblioterápiás foglalkozások 
tartását, sőt, szeretnénk több csoportot fogadni a kora délutáni programokra.   
 
 

Hatejer Katalin 
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„NYUGINET” SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNET-HASZNÁLATI 
TANFOLYAMOK A ZVMKK KÖNYVTÁRÁBAN 

 
A ZVMKK Könyvtára idén is tanfolyamokat indított nyugdíjasok számára a számítógép- és 
internet-használat elsajátításához. Két csoportot szerveztünk: egy kezdőt, és egy haladót. A 
hirdetés megjelenése utáni napokban már mindkét csapat létszáma megtelt. 
  
A két kurzus összesen tíz foglalkozásból állt, amelyekre 2014. május 5. és június 12. között 
került sor. Oktatójuk Hatejer Katalin, a ZVMKK könyvtárosa volt. A kezdő csoport a 
foglalkozások alatt szövegszerkesztéssel, a mappák közötti műveletekkel és az internet 
világával ismerkedett meg. A haladó csoport mindezt már részletesebben gyakorolta, s ezen 
kívül egyéb internetes alkalmazások használatát is elsajátította. A részt vevőknek lehetőségük 
volt arra, hogy a foglalkozásokon kívül gyakorló órákon is részt vegyenek a könyvtárban. Így 
heti egy alkalommal összejöttek, és azokat a műveleteket gyakorolták, amelyek nehezebben 
mentek. 
 
    

Nyuginet tanfolyam haladó csoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
        Nyuginet tanfolyam kezdő csoport 

 
 
 A visszajelzések mindkét csoport esetében nagyon pozitívak voltak. Sok új ismerettel 
gazdagodtak, bátrabban használják a számítógépet. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot e-
mailben és a közösségi oldalakon keresztül. 
A tapasztalatok alapján egyre nő az érdeklődés a „Nyuginet” tanfolyam iránt, ezért lehetőség 
szerint szeptemberben folytatása várható. 
 
                                                                      

Hatejer Katalin 
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GUGLIZZ RÁ!  
Második online vetélkedő a ZVMKK Könyvtárában 

 
 
A Guglizz rá! elnevezésű online vetélkedő 2013 tavaszán vette kezdetét, s nagy 
népszerűségre tett szert. Ezért a második alkalommal megrendezett kulturális versenyt immár 
8 fordulósra tervezték a könyvtárosok, azaz a játékosok 8 hónapon át mérhették össze 
tudásukat, kreativitásukat. A fordulók 2013. októbertől 2014. júniusig tartottak, feladatsorai 
vegyes tartalmúak voltak: filmművészetről, képzőművészetről, irodalomról, közéletről, 
történelemről, földrajzról, és sok más érdekes témáról szóltak a kérdések, amelyekre a Google 
kereső segítségével kellett megtalálni a válaszokat. Így amellett, hogy gyakorolták az 
interneten való keresést és a találatok közti válogatást, még hasznos információkhoz is 
jutottak.  
 
A vetélkedőre 2013. októberben 27 fő jelentkezett, közülük 20-an legalább egy feladatlapot 
meg is oldottak. A 8. forduló végére azonban néhány játékos feladta, de így is szép számmal, 
11-en végig aktívan vettek részt a feladatok megoldásában.  
A Guglizz rá! 2. játékosainak az utolsó forduló után online kérdőívet küldtünk az e-mail 
címükre, amelyben értékelhették a játékot, javaslatokat, észrevételeket tehettek. Ennek 
összesítéséből kiderült számunkra, hogy elégedettek voltak, és szeretnék, ha a vetélkedő 
folytatódna.  
 
A játékban résztvevők ajándékban, a helyezettek pedig könyvjutalomban részesültek, amelyet 
2014. június 16-án 17 órakor, a ZVMKK Könyvtárában megtartott eredményhirdetésen 
vehettek át. Folytatás várható, a Guglizz rá! 3. online vetélkedő 2014 őszén veszi kezdetét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
„HIKER”, a verseny nyertese átveszi könyvjutalmát 

 
 

Hatejer Katalin 
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A VARÁZSLATOS GYERMEKKÖNYVTÁR – MIT MESÉL AZ 
ARANYHÍD 

Témanapok a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 
 
 
2013 októberétől témanapokat tartottunk a gyermekkönyvtárban „A tudás kulcsa” - oktatási 
és nevelési intézmények tevékenységének támogatása Keszthelyen könyvtári 
környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító számú pályázati 
programban. A második félévben iskolásokat is megszólítottunk a foglalkozássorozatra. 
Mivel a Balaton mellett élek gyerekkorom óta, és azóta csodálom és szeretem ezt a tájat, ezért 
fontos volt számomra, hogy erre ráirányítsam az itt lakó iskolások figyelmét is. Náluk is 
célom volt, hogy interaktívan, játékosan beszélgessünk, ismerkedjünk a Balatonnal. Könyvek, 
zenei és videó bejátszások is színesítették a foglalkozásokat, ezek segítségével szerettem 
volna még átfogóbb képet nyújtani számukra a témáról. A meghívott előadó és a kézműves 
foglalkozások pedig még változatosabbá tették a programot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az első témanapon, február 13-án - A magyar tenger: Ismerkedés a Balatonnal – címmel a 
kialakulásával, az alakjával, a partvidékével és az időjárásával kapcsolatosan osztottuk meg 
ismereteinket az iskolásokkal. Halász Judit: Sétahajó című dalával indult a foglalkozás, majd 
elkezdtünk beszélgetni arról „hogy is volt régen?” és közben elindult a mi kis sétahajónk is a 
szemléltető táblán, mellyel a témanapok alatt körbehajóztuk a Balatont. A partvidékét 
mágneses táblára raktuk ki közösen, mindenki húzott egy-egy hegység vagy hajó képet és azt 
felhelyezte rá. Közben megbeszéltük az ehhez kapcsolódó élményeket, kirándulásokat, 
túrákat. Találós kérdések vezettek át a következő témánkra, a Balaton időjárására. A 
gyermekek ismertek népi megfigyeléseket, illetve újakkal bővítették tudásukat. A témanapot 
kézműves foglalkozás zárta, melyen balatoni képet készítettek papírt, dekorgumit és 
természetes díszítő elemeket használva. Olyan jól sikerültek az alkotások, hogy 
osztálytermükben ki is állították azokat. 
 
A második témanapra március 20-án került sor, a Békalencse, kárász meg a többiek: A 
Balaton élővilága című foglalkozásra érkeztek az iskolások. Ki lehetek én? játék adta a 
foglalkozás vázát, e köré épült az ismeretszerzés. A tóban és a parton élő állat- és növényvilág 
bemutatására került sor, a kagylót, a halat, a békát, a nádat, a szúnyogot és a ludat kellett 
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kitalálniuk. Minden megfejtés után beszélgettünk az adott állatról illetve növényről és a hozzá 
kapcsolódó világról. Könyvekkel, videó bejátszásokkal és hangfelismerésekkel is 
színesítettem a foglalkozást. A balatoni halakat pedig mágneses táblára csoportosítottuk, 
melynél nagy előnyben voltak azok a tanulók, akik szoktak horgászni. A témanapon sor került 
még állat- és növényismeretre olyan formában is, hogy egy-egy távcsőbe bekukucskálva 
kellett felismerni azokat. Ismét manuális tevékenységgel, állati jó figurák hajtogatásával 
zárult a program, ahol nagy lelkesedéssel készültek a békák és a kacsák, melyek szintén 
felkerültek az osztályterembe.  
 
 
 

A záró, harmadik témanapot május 
8-án tartottuk, mely a ”Hej 
halászok, halászok…”- A Balaton 
és az ember címet kapta. A tanulók 
tudását meghívott vendégünk, 
Kardos József keszthelyi író, költő, 
nyugalmazott magyar tanár 
bővítette. A Mesék, mondák, versek 
a Balatonról című előadást a kecs-
kekörmök legendájával indította. 
Kitért arra hogyan keletkezett és 
honnan kapta a nevét tavunk, majd 
felolvasott, illetve beszélgetett a 
tanulókkal az ehhez kapcsolódó 
mondákról.  

Versrészletekkel, könyvbemutatókkal, saját élményeivel és tárgyaival is színesítette az 
előadást.  
 
A foglalkozás további részében a balatoni emberek életéről beszélgettünk, mit tesznek, mivel 
foglalkoznak az emberek és milyen sportok jellemzőek itt a Balaton mellett. Minden tanuló 
húzott egy-egy mágneses kártyát, melyen vagy jellemző sport, vagy pedig a tájegység 
nevezetes épülete volt található. A kártyák felkerültek a helyükre a szemléltető táblán és 
közben megosztottuk élményeinket a sportról, illetve az épületekről. Záró témánkat dallal 
vezettem fel, mely ráirányított a természetvédelemre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkunkra. 
Az utolsó kézműves tevékenység is nagy öröm volt mindenki számára, üvegfestéssel 
készültek a vitorlások és a tájegység jellemző állatai. 
 
Mindenki megelégedésére fejeződött be a foglalkozássorozat, a pedagógusok a következő 
osztályukkal is szívesen részt vennének a témanapokon, a gyermekek pedig az 
ismeretszerzésen kívül sok-sok tapasztalatot is gyűjthettek a gyermekkönyvtárról, többen 
pedig be is iratkoztak és kölcsönöztek állományunkból. 
 
 
 

Magyar Szilvia 
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ÁLOMHÉT KÖLTŐKKEL, ÍRÓKKAL – A NAGY TALÁLKOZÁSOK 
Témahét a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 

 
 
2014. április 11-től április 16-ig az Egry József Általános Iskola és AMI 3. a osztályos tanulói 
részére témahetet tartottunk a gyermekkönyvtárban „A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési 
intézmények tevékenységének támogatása Keszthelyen könyvtári környezetben című, 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító számú pályázati programban. A cél az volt, hogy 
a résztvevők a hét folyamán költők, írók „szemüvegén” keresztül ismerkedjenek a 
költészettel, az irodalommal. A programot kiállítással és kézműves foglalkozásokkal is 
színesítettük, valamint fontos volt könyvtárunk népszerűsítése is a tanulók számára. 
 
A témahét első napját április 11-re, a Költészet napjára terveztük és tartottuk meg. A 
keszthelyi Cséby Géza író, költő, irodalomtörténész volt a vendég a Fejér György Városi 
Könyvtárban. „Géza bácsi” beszélt a költészetről, bemutatta gyermekverses könyveit és 
elmesélte azt is a gyerekeknek hogyan kezdett el verseket írni. Elhozta és megmutatta azt a 
bekötött könyvecskét, amely régen telis tele volt üres lapokkal és azért kapta ajándékba, hogy 
abba jegyezze le a fontos dolgokat. Az „író bácsi” egészen mást gondolt és verseket kezdett 
beleírni a gyerekei részére, melyeket saját maga illusztrált. Felolvasott az első verseiből és 
megmutatta a hozzá készült rajzokat is. Géza bácsinak volt egy meglepetése is, hisz nem 
egyedül, hanem az Énekmondó Együttessel érkezett, akik megzenésített verseket adtak elő, 
többek között a költő műveiből.  
 

 
 
 
Az első nap ezzel még nem ért véget, izgalmas dologra invitáltuk a tanulókat a 
gyermekkönyvtárba. Velencei álarckészítés volt a következő meglepetés, minden gyerek 
megálmodta és elkészítette saját maszkját. Először lealapozták a választott színre, majd 
kidíszítették az álarcokat festéssel, rajzolással, flitterekkel és tollakkal. Örömmel vitték vissza 
az iskolába az alkotásokat, ahol kiállítást is rendeztek belőle, mielőtt mindenki hazavitte 
otthonába. 
 
A témahét következő napja április 14-ére esett a hétvége miatt, így a hétfői napon Berg Judit 
írónőt vártuk a gyerekekkel közösen. Megérkezése előtt került sor a kiállításmegnyitásra a 
gyermekkönyvtár előterében. A tanulók nagy igyekezettel, szorgalommal készítették a 
rajzokat az Álomhét vendégeinek műveiből. Megbeszéltük ki miért éppen azt az írót, könyvet 
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választotta és készített hozzá illusztrációt. Berg Juditnak a Rumini, Balázs Ágnesnek a Lufi 
sorozata, Nyulász Péternek pedig a Helka című kötete volt a legnépszerűbb. 
Berg Judit írónő közvetlenségével hamar megtalálta a hangot közönségével. Mesélt magáról, 
családjáról, legnagyobb lányáról, Lilláról, aki elindította az írói pályán. Elárulta, hogy 
gyermekeinek köszönheti, hogy ráébredt arra, hogy a meseírás a neki való foglalkozás. Ők 
ihletik a meséit, néha történetet és szereplőket is rendelnek tőle, máskor pedig ötleteket adnak 
neki. Gyermekei mindig odaadó és lelkes 
hallgatóságnak bizonyulnak, akár új 
mesét talál ki, akár századszor veszi elő a 
régi kedvenceket. Lelkes hallgatók voltak 
a gyermekkönyvtári tanulók is, leginkább 
a Rumini sorozat érdekelte őket, derült ki 
a feltett kérdésekből. A találkozás 
dedikálással ért véget, saját könyvekbe 
illetve az általam készített könyvjelzőre 
kerültek az írónő kedves szavai és 
aláírása. Búcsúzóul az írónővel közösen 
megtekintették az aznap nyílt 
kiállításunkat. 
 
 

 
 
Április 15-én a témahét 3. napja „varázslással”, 
tojásmárványozással indult, minden gyermek 
elkészítette a saját álom tojását kicsit már az 
ünnepekre is hangolódva. Ámulva figyelték, 
hogy nem készül két egyforma tojás, és nagy 
izgalommal választották ki milyen színeket 
használjon a festéshez. Közben még egyedi 
spatula könyvjelzőket is készítettek a tanulók. 
 
 

 
 
Ezen a napon Balázs Ágnes írónővel 
találkoztak a gyerekek, aki egy 
interaktív foglalkozást tartott 
számukra. A Lufi sorozatot mutatta be 
elmesélve, hogy őt is a lánya ihlette 
meg és egyáltalán nem sorozatnak 
készült kezdetben. Nagy izgalommal 
várták a sorozat bemutatását, melyhez 
feladatot is kapcsolt az írónő. A 
részletek felolvasása után következtek 
a kérdések, melyekre lapokon 
válaszoltak a tanulók. A foglalkozás 
végén sorsolással dőlt el, hogy kié a 
jutalom, a csoki a helyes válaszokért. 
De senki nem tért haza üres kézzel, az 
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írónő mindenkit megvendégelt. A találkozó most is dedikálással zárult. 
 
 
 
A témahét záró napján április 16-án Nyulász Péter költővel, íróval találkoztak a gyerekek. 
Beszélt a költészetről, versírásról, közösön megtanultak és el is mutogattak egy mondókát. 
Bemutatta számukra a versfilmeket, melyekből kettőt levetített a foglalkozás elején. Majd a 
gyermekek számára legnépszerűbb műve, a Helka került bemutatásra. Mesélt a történetről és 
közben diavetítést használva megmutatta az adott helyszínt. A gyerekek nagy örömmel 
fedezték fel, hogy több helyen is jártak már ezekből. Megnéztek egy részletet a vízi 
bábszínház produkcióból, valamint zárásként még két versfilmet, ami alatt az író elkezdett 
dedikálni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően a tanulókkal beszélgettünk a hétről, megosztottuk élményeinket, 
tapasztalatainkat egymással. Mindenki kiemelte, melyik találkozó tetszett és miért, illetve 
hogy érezték magukat a kézműves foglalkozásokon. 
 
Igazán nagy élmény volt a tanulók számára a hét, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy-egy 
költővel vagy íróval találkozhatnak. Most pedig több költővel, íróval és még egy együttessel 
is megismerkedhettek a hét során, valamint megmutathatták ügyességüket az elkészített 
illusztrációkkal. Valóban álomhét volt a számukra, melyet sikerült még fokoznunk a 
kézműves foglalkozásokkal. Így ajándékokkal térhettek haza: ki-ki a saját álom velencei 
álarcával, húsvétra egyedi márványozott tojással és spatula könyvjelzővel felszerelkezve a 
költők, írók műveinek olvasásához. 
 

 
Magyar Szilvia 
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KI MIT TUD KESZTHELY NAGYJAIRÓL? - KÉZIKÖNYV-
HASZNÁLATI VETÉLKEDŐ  

a Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárban 
 
 
„A tudás kulcsa” - oktatási és nevelési intézmények tevékenységének támogatása 
Keszthelyen könyvtári környezetben című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0496 azonosító 
számú pályázati programban Ki mit tud Keszthely nagyjairól? címmel kézikönyv-használati 
vetélkedőt tartottunk a gyermekkönyvtárban. Célunk volt a tanulók figyelmét ráirányítani 
Keszthely híres szülötteire, az itt élő, illetve megforduló híres emberekre. Ezenkívül szerettük 
volna ismereteiket, képességeiket, kézikönyv-használatukat játékosan összemérni, valamint 
megismertetni velük könyvtárunkat is. A vetélkedő két fordulóból, összetett feladatokból állt, 
mely így sokrétű kihívást tartogatott a résztvevő tanulók számára. 
 
Az első forduló szintén két részből állt, melyek beküldendő feladatok voltak és 2014. április 
11-ig kellett elkészíteniük, valamint eljuttatni a gyermekkönyvtárba. Minden csapat az általa 
kiválasztott híres keszthelyi személyről készített egy-egy tablót, ezzel a kreativitásukat és 
fantáziájukat, valamint az együttműködést, csapatmunkát szerettük volna előtérbe hozni. 
Választott személyek Festetics György, Fejér György, Asbóth Sándor, Goldmark Károly, 
Egry József, valamint kétszer Szendrey Júlia és Csik Ferenc. Készült nagyon ötletesen egy 
olyan tabló is melyen több hírességet is bemutattak a tanulók. Minden egyes tabló tükrözte az 
adott csoport ízlésvilágát és egyéniségét, legtöbben saját kezűleg írtak rá és nyomtatott illetve 
rajzolt képekkel színesítették. Az elkészült rajzokból kiállítás nyílt könyvtárunk előterében, 
melyet érdeklődéssel nézegetnek olvasóink. 
 

 
 
 
A forduló másik feladatában a honlapunkon szereplő Híres keszthelyiek interaktív kérdéssort 
kellett egyénileg megoldani, illetve elküldeni. A tanulók ezzel készültek fel a második 
fordulóra, illetve segítséget is nyújtott számukra a tabló készítéséhez. Az első feladatban a 
városalapítónkra kérdeztünk rá, majd a második feladatban 5-5 hírességet kellett születésük 
alapján sorrendbe állítani. Itt a logikus gondolkodás is előtérbe került, hiszen kérdés volt az is, 
hogy miért így csoportosítottuk a hírességeket. A következő feladatokban rákérdeztünk a 
foglalkozásukra, valamint hogyan kapcsolódnak Keszthelyhez, illetve mit neveztek el róluk. 
A legutolsó feladatban pedig annak kellett utána járniuk, hogy hol található Keszthelyen 
emléktábla, köztéri alkotás az adott személyről. A javítások során kiderült, hogy sokan 
összedolgoztak, de ez nem volt kizáró ok, mivel a végső fordulón is csapatokban szerepelnek 
a tanulók. 
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A második fordulóban folytatódott a megmérettetés, öt -minimum négyes- csoportban 
vetélkedtek a 4. osztályos tanulók a gyermekkönyvtárban. A játékos kézikönyv-használati 
vetélkedő szókereső rejtvénnyel kezdődött, melyben Keszthely nagyjait kellett megkeresniük, 
illetve a megmaradt betűkből összeolvasni városalapítónk nevét: Csáktornyai Lackfi István. 
Ezt követte a Ki lehetek én? játék, ahol meghatározások, betűrajz és egy-egy állítás alapján 
kellett minél gyorsabban kitalálni a híres embert. A következő fordulóban a kézikönyveké 
volt a szerep. Minden csoport húzott 2-2 személyt és válaszolt a feltett kérdésekre. A javítás 
alatt pedig minden csoport a húzott Híres emberről elkészítette a szemléltető táblát. A záró 
feladat térképhasználat volt, minél gyorsabban meg kellett keresni a hírességekről elnevezett 
utcákat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vetélkedő célja nem a versengés volt, hanem sokkal inkább a stressz leküzdése, a bátrabb 
kiállás elérése, valamint a csapatmunka és az együttműködés fejlesztése. Természetesen azért 
volt eredményhirdetés is, ahol kiderült, hogy melyik csapat volt a legeredményesebb, de senki 
nem ment haza üres kézzel, minden résztvevő emléklappal és ajándékcsomaggal térhetett 
haza. Apróbb különdíjban részesültek a legeredményesebb beadandó feladatokat nyújtó 
tanulók, valamint értékeltük a felkészítő pedagógusok munkáját is egy-egy ajándékcsomaggal 
illetve gravírozott tollal.  
 

Magyar Szilvia 
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EGY ÉVESEK LETTÜNK! 

 
Ünnepel a Tappancs Barkácsműhely és kézműves klub 

 

„A Tappancs barkácsműhely egy olyan Klub, 
ahova érdemes járni. Szeretek itt lenni” mondja a 
2. c. osztályos Sára, aki az Ady iskolából látogatott 
el hozzánk és minden programunkon részt vett. 
 
Amikor a gyermek kézbe vesz bármilyen anyagot, 
mindig beleálmodik valamit. Az álom 
megvalósítása, fenntartása közben ügyesedik keze, 
szárnyra kaphat fantáziája, fejlődik személyisége, 
és megtanul szerszámokat, segédeszközöket 
használni. 

A kézműves foglalkozás célja az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi 
igényeinek megfelelő technikai segítséggel az alkotókedv ébren tartása. A gyermek 
alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével pedig az alkotó tevékenységek 
iránti érdeklődést erősítjük. 
A Tappancs Barkácsműhely létrehozásának gondolata már korábban is megfogalmazódott 
olyan formában, hogy milyen jó lenne egy olyan klub, ahova szombat délelőttönként 
eljárhatnának a gyerekek. A szülők pedig elkísérhetik őket. 
A könyvtárosok világnapja jó apropót adott az induláshoz, mutassunk magunkból valami 
mást. Álljunk elő valami olyannal, ami eddig még nem volt. Miért különleges ez a program? 
Szombat délelőtt kerül megrendezésre, kultúrált környezetben, a belváros szívében, ingyenes 
és annak a korosztálynak kínnál hasznos időtöltést, akik a legfogékonyabb korban vannak az 
alkotás és az olvasás terén egyaránt. 
Hogyan kötődik az olvasáshoz a klub? Azok a technikák, amelyeket itt megismernek a 
gyerekek, otthon továbbgondolhatók, színesíthetők, és ehhez megfelelő könyvet is tudunk 
ajánlani. A játék egyben tanulás is, a látogatás kölcsönzéssel is társul.  
Az eddig lezajlott program alatt mintegy 250 látogatónk volt. Ennek a számnak a nagy részét 
a gyermekek adták, akik 1. osztálytól 6. osztályig fordultak meg nálunk. Illetve nagyszülők, 
szülők is szívesen jöttek hozzánk. A foglalkozások alatt 18 beiratkozott olvasónk volt. 
Akik eljöttek az első alkalomra, azok a másodikon is részt vettek, és így tovább, mondván a 
múltkor is jó volt.  
A klub célja, hogy két órában kínáljon hasznos és tartalmas programot az ide látogatóknak. A 
klubnak közösségteremtő ereje is van, születtek itt már barátságok, nemcsak a gyerekek közt, 
hanem a szülők egymással és más szülőkkel is szívesen beszélgettek, a közös tevékenység 
összehozta, beszélgetésbe vitte az embereket. 
A mai rohanó világban kevés idő van az együtt játszásra, a közösen megtapasztalt alkotás 
örömére. A barkácsműhely lehetőséget kínál sok ismert, vagy újszerű technika elsajátítására, 
játékosan és könnyedén. Nem nagy anyagigényű, egyszerű technikákat alkalmazunk, amiket 
otthon is lehet gyakorolni. A másik nagyon fontos tény, hogy ha a gyermeknek sikerélménye 
van, az semmihez sem fogható örömöt jelent neki. Az itt készített alkotásokat haza lehet 
vinni, van aki ajándéknak szánja, valaki csak kedves dísznek.  
A foglalkozásokon alkalmazott hagyományos kézműves és újabb kreatív technikák megannyi 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek valóban élvezzék a kézműveskedést és 
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megismerkedjenek az anyagok hagyományos és újszerű felhasználásával, valamint átéljék a 
kreatív egyéni és közösségi alkotás élményét, az alkotás örömét! 
A rendezvény sikere nem csak az egyén, a szervező, a foglalkozásvezető sikere, hanem az 
intézményé is. Azzal, hogy hallatjuk a hangunkat a rádióban, szerepelünk újságok hasábjain. 
Benne vagyunk az emberek minden napjaiban. Ez pedig nagyon fontos, mert versenyhelyzet 
van, tennünk kell azért, hogy az olvasók minket válasszanak, az értékes szabadidejüket itt 
nálunk akarják eltölteni.  
Ezért törekedni kell arra, hogy minőségi programokat kapjanak, amikre szívesen jönnek. Meg 
kell szolgálnunk az olvasók belénk vetett bizalmát azzal, hogy továbbra is biztosítjuk a 
program megvalósulását hónapról-hónapra. Ha pedig jól érezték magukat, továbbadják ezt, és 
ezzel célt értünk, beszélnek rólunk!  
Születésnapi programunk meglepetése egy fotóalbum volt, mely tartalmazta az elmúlt év 
legjobb és legszebb pillanatait. A program megvalósulásáért köszönet illeti a kollégákat, aki 
bármilyen tevékenységével segítette a program létrejöttét. Köszönjük, hogy a média (sajtó és 
rádió) szintén partnerünk volt a program népszerűsítésében. Reméljük, hogy a sikeres 
programsorozat továbbiakban is folytatódhat, lesznek olyan források és pályázatok, melyek 
segítségével ismét gazdag és színvonalas programokkal nyújthatunk az olvasóinknak. hogy 
továbbra is minket válasszanak havonként egy szombat délelőtti kellemes programként. 
 

Tóth Renáta  
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SOHONYAI EDITTEL A ZVMKK 
KÖNYVTÁRÁBAN 

 
2014. április 10-én ellátogatott hozzánk Sohonyai Edit írónő. Két előadást is tartott: a délelőtti 
órákban a ZVMKK könyvtárában, kora délután pedig a ZVMKK Csácsbozsoki Fiókkönyvtá-
rában.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindkét helyszínre a környékbeli iskolásokat hívtuk meg, akik pedagógusaikkal, szép szám-
mal el is fogadták a meghívásunkat. Vendégeink olyan kamaszodó, felső tagozatos fiúk és 
lányok voltak, akiket Sohonyai Edit regényei megszólítanak. Az írónő rendkívül közvetlen 
stílusban kezdte meg előadását: mindenkivel „pacsizott” egyet. A folytatásban is kedvesen, az 
ő nyelvükön szólította meg közönségét. Mókás történeteket szemezgetett regényeiből, olyan 
sztorikat, amelyek minden tinivel legalább egyszer megesnek.  A szituációkat nemcsak meg-
hallgatták, el is kellett játszaniuk. Így elevenítettek meg például egy állásinterjút és az első 
randevút. A mulatságos helyzetek, az írónő tréfás mondatai egyben tanulságosak is voltak 
számukra, hiszen segítséget kaptak ahhoz, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan viselked-
jenek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másfél órás előadásokon így sorra szóba kerültek Sohonyai Edit regényei, amelyek számos 
esetben saját, vagy családja életéből csípnek el egy-egy fejezetet. A részt vevők azóta biztosan  
kezükbe is vették ezeket a könyveket, s a történetekből okulva belőlük már biztosan nem 
lesznek „lúzerek”. 
 

Hatejer Katalin 
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A KÖNYVMOLYKLUB A FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2014. március 22-én ala-
kult egy olvasókör, melyet Könyvmolyklubnak neveztünk el. Havi rendszerességgel tartunk 
összejöveteleket, a részvétel sosem kötelező; mindenki akkor jön, amikor szeretne és lehető-

sége van rá. Ezen kívül a klub nyi-
tott, bármikor be lehet kapcsolódni 
és eljönni a találkozókra. Megvita-
tunk egy-két jó könyvet, azt hogy 
melyikről beszéljünk, bárki java-
solhatja. Természetesen ajánlunk is 
egymásnak, senki nem tér haza üres 
kézzel. Ezeken a találkozókon nem-
csak az olvasásról és a könyvekről 
beszélgetünk, hanem a résztvevők 
számára fontos témákat is megvitat-
juk. Itt mindenki őszintén kinyilvá-
níthatja véleményét, mert meghall-
gatjuk egymást és elfogadjuk má-
sok nézőpontját. 

 

A következőkben olvashatjuk a Könyvmolyklub néhány lelkes tagjának rövid véleményét az 
összejövetelekkel kapcsolatban. 

 

Annak idején, amikor épp a Szent Johanna Gimit olvastam, nagyon tetszett az olvasókörük. 
Én is szerettem volna egy olyan klubhoz tartozni, ahol a szintén könyvet, olvasást kedvelők-
kel oszthatom meg olvasási élményeimet. Mivel akkortájt épp a Fejér György Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtárában segítettem, megemlítettem az ötletet az ottani kedves könyvtáros 
hölgynek, hogy mi is alapítsunk egy hasonló csoportot. Legalább 20 olvasó aláírása, belépése 
jelentette a klub indulását. Néhány hét alatt a könyvtáros hölgy, Magyar Szilvi néni segítségé-
vel sikerült a belépő tagokat összetoborozni, így elindult a klub 2014. március 22-én. 

-Horváth Réka 15 éves 
 

Első alkalommal, amikor itt jártam, sok ismeretlen arc vett körül. Aztán minél több alkalom-
mal volt Könyvmolyklub, annál jobban megismertem őket, és már cseppet sem voltak isme-
retlenek. Jó velük beszélgetni arról, ami engem is érdekel: a könyvekről. Igaz, hogy nem min-
dig volt ugyanaz a véleményük, de érdekes volt az ő nézőpontjukat hallgatni. Felnyitották a 
szemem olyan apró részletekre, amiket én észre sem vettem. Köszönöm, hogy ilyen értékes 
emberekkel lehetek együtt, mint amilyenek a Könyvmolyklubba járnak!  

–Vadász Virág 13 éves 
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A Könyvmolyklub nekem sokat jelent, örömmel fogadjuk a könyvszerető olvasókat a cso-
portba. Mindenről lehet beszélni, nincs témához kötve. Rengeteg új könyvet ajánlottak már, 
aminek a nagy részét ki is olvastam. Új élményekkel gazdagodtunk, új embereket ismertünk 
meg, új történeteket meséltünk a másiknak. 

 –Kovács Ági 13 éves 
 
Tanítónőként a kis alsós osztályomat vittem a Gyermekkönyvtár programjaira. A családom-
mal már korábban is látogattuk az intézményt, gyermekeim nagyon szeretnek olvasni velem 
együtt. Aztán egy alkalommal összefutottam Rékával, és említette a Könyvmolyklub ötletét a 
könyvtáros hölgy Magyar Szilvivel együtt. Nagyon örültem az ötletnek, és rögtön felírtam a 
nevem és a fiam is csatlakozott a csoporthoz. Nekem felnőttként azért jelent sokat az összejö-
vetel, mert végre tényleg találkozhatok olyan gyerekekkel, fiatalokkal, akik a könyvet, az ol-
vasást igazán szeretik. Kritikusok is vagyunk, egymásnak ajánlunk könyveket, vagy megin-
dokoljuk, mi miért nem tetszett. Igazán frissítő élmény a többiekkel egy-egy találkozás. Ese-
tenként komoly és nagyon elgondolkodtató dolgok kerülnek elő, míg máskor sokat nevetgé-
lünk, és rácsodálkozunk az ízlések sokszínűségére. Mindenkit szeretettel várunk, az ajtó 
(könyv) nyitva. 

Pektikné Mészáros Hajnalka 42 éves 
 
Jó közösség, jó beszédtémák, jó könyv. Örülünk, hogy van lehetőségünk a könyvtárban össze-
jönni, bár még csak másodszorra vagyok itt. Új barátokat szereztem, boldog pillanatok voltak, 
vannak, és lesznek is, nagyon remélem, mert mindenképpen szeretnék még jönni ide. 

Boros Janka 12 éves 
 
Úgy gondoljuk, hogy az írásainkkal elmondtunk sok mindent, amit számunkra jelent a 
Könyvmolyklub: öröm, barátság, ismeretség, rácsodálkozás a világra, az emberekre. 

 

 
 

                                                                                                      Magyar Szilvia    
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HORVÁTH - HOITSY EDIT IRODALMI-MŰVÉSZETI DÍJ 

 

Idén második alkalommal adták át a Horváth – Hoitsy Edit irodalmi – művészeti díjat, mely-
nek 2014. évi egyik díjazottja a letenyei Bokrosné Kamarás Klára író, költő lett. Az oklevél és 
a plakett átadására a letenyei Városi Könyvtárban került sor április 25-én. 

Ahogy a díj alapítója, Fetykó Judit az 
ünnepségen elmondta, tavaly január 
végén döntöttek úgy Babics Jenőnével, 
Horváth-Hoitsy Edit lányával, hogy 
megalapítják és minden évben kiadják a 
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-
művészeti díjat.  
Horváth-Hoitsy Edit író, költő emlékére 
azért jött létre díj, hogy a magas szín-
vonalú alkotó munkát végzőket elismer-
jék. A díjat olyan huzamosabb ideig, 
magas színvonalon alkotó személy kap-
hatja meg, aki művészi munkájában és 
emberi magatartásában egyaránt méltó 
rá.  
A díj alapítója a díjat évente egy alka-
lommal adja ki egy főnek. Kivételes 
esetben lehetséges több díj kiadása is. 
 

Az idei díjazás különleges, hiszen a tervtől eltérően 
idén két embernek ítélték oda az elismerést: Kaskötő 
Istvánnak, aki Kanadában létrehozott egy magyar 
nyelvű irodalmi weblapot, a Kalákát és Kamarás 
Klárának. (A díjat első ízben tavaly adták át, akkor 
Németh Sándor, a Magyar Állami Operaház kórusának 
énekese volt a díjazott.) 
A 2014. évi díj kuratóriumának tagjai Baranyi Ferenc 
Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, Bárdos Lász-
ló író, költő egyetemi professzor, Koday László, Cso-
konai-díjas festőművész, Payer Imre irodalomtörté-
nész, költő, Vihar Judit irodalomtörténész és Fetykó 
Judit voltak. 

A rendezvényen közreműködtek a Letenyei Versmon-
dó Kör tagjai, akik Horváth – Hoitsy Edit és Kamarás 
Klára műveit tárták az irodalomkedvelő közönség elé. 

             Molnárné Pfeiffer Edit 
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KORSZERŰSÍTÉS A VONYARCVASHEGYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR-
BAN 

 
 
1986-ban, amikor a vonyarcvashegyi Községi Könyvtárba kerültem, kezdtük el létre hozni és 
építeni a könyvtárunk állományát feltáró hagyományos cím-és szerzői betűrendes katalógust a 
keszthelyi Városi Könyvtár hálózatgondozó módszertani csoportjának közreműködésével. 
Közel 30 év telt el azóta, s mint ahogy 1986, a korszerűsítés szempontjából a 2014. év is mér-
földkő intézményünk életében.  
2013-ban ugyanis befejeződött könyvtárunk teljes könyvállományának rögzítése a TEXTLIB 
integrált rendszer adatbázisában, s ezzel 2014-re megteremtődött az elektronikus kölcsönzés 
feltétele. Az olvasók adatainak felvételét követően, áprilistól- még párhuzamosan ugyan a 
tasakos kölcsönzéssel-folyamatosan térünk át a korszerűbb kölcsönzési formára. 
 Az integrált könyvtári rendszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy szolgáltató könyvtár-
ként igényes módon, gyorsabban, nagyobb mélységben tudjuk az információt közvetíteni a 
felhasználónak, s nem utolsó sorban nagyon fontos előrelépés, hogy a fejlesztést követően 
könyvtárunk be tud kapcsolódni a megye és az ország könyvtári vérkeringésébe. 
 
2012-ben szakfelügyeleti vizsgálat folyt könyvtárunkban, e vizsgálat javaslata és intézkedési 
terve alapozta meg és támasztotta alá szakmailag a korszerűsítés igényét. 
A szakfelügyeleti vizsgálat során megfogalmazott fejlesztési irány hamarosan tettekben reali-
zálódott. A Fejér György Városi Könyvtár nyertes pályázata / a TÁMOP-3.2..4.A-11/1 „Tu-
dásdepó-Expressz- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Olvasás, megértés, érvényes tudás tá-
mogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében / révén, intézményi megállapodás keretei 
között a városi könyvtár kollektívájának köszönhetően felvitelre került könyvtárunk több mint 
16000 kötetes állománya. 
 
 A rekordfelvitelt tervszerű állományapasztás előzte meg, melynek során kivontuk az állo-
mányból az elhasználódott és elavult köteteket /890 db-ot/. 
A nyertes pályázat intézményünkre vonatkozó összege 4.474.800 Ft volt, mely összegből a 
pályázó a rekordfelvitelen túl vállalta a községi könyvtár állományának elérhetővé tételét a 
Fejér György Városi Könyvtár online katalógusában, valamint az elektronikus kölcsönzés és 
katalógushasználat betanítását. 
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata költségvetéséből biztosította a vonalkódok, 
vonalkód-leolvasó s a TEXTLIB kistérségi munkaállomás szoftver, valamint az elektronikus 
kölcsönzéshez szükséges korszerű számítógép vásárlását. 
Remélhetőleg nem kell sokat várnunk arra, hogy saját intézményi honlapról is elérhetővé vál-
jon könyvtárunk elektronikus katalógusa. 
Köszönöm a Fejér György Városi Könyvtár vezetőségének és munkatársainak a sok segítsé-
get, a lelkiismeretes, pontos munkát, s türelmet. Öröm számomra, hogy ismételten megtapasz-
talhattam az összetartásban rejlő erőt, hisz kis könyvtár lévén ez a hatalmas munka a szakma 
összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg! 
 
  

Csudai Zoltánné 
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FIGYELŐ 

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2014. 

 

Sorsz. A település neve A támogatandó könyvtárak 
 pontos megnevezése 

ÉNT 
(eFt) 

1. Balatongyörök Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár 131 

2. Gelse Gelsei Petőfi Sándor Emlékkönyvtár 39 

3. Gyenesdiás József Attila Klubkönyvtár 154 

4. Hévíz Festetics György Művelődési Központ, Városi 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 196 

5. Keszthely Fejér György Városi Könyvtár 503 

6. Lenti Városi Könyvtár Lenti 445 

7. Letenye Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 382 

8. Murakeresztúr Községi Könyvtár 26 

9. Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár 1106 

10. Szepetnek Királyi Pál ÁMK 20 

11. Vonyarcvashegy Művelődési Ház és Könyvtár 216 

12. Zalaegerszeg 
Zalaegerszegi Városrészek Művelődési 
Központja és Könyvtára és a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 

2528 

13. Zalakaros Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és 
Könyvtár 97 

14. Zalalövő "Salla" Művelődési Központ és Könyvtár 89 

15. Zalaszentgrót Városi Könyvtár és Művelődési - Felnőttképzési 
Központ 129 

   
6061 

 

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2014. ÉVI NYERTES PÁLYÁZATAI 

Az NKA Közgyűjteményi Kollégium pályázatán a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár az Országos Könyvtári napok Zala megyei programjainak 
megrendezésére 1.499.100 Ft támogatást nyert, így a megyében tervezett 
programokat meg tudjuk valósítani októberben.  
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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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Gyermekkönyvtári rendezvények 2014 első félévében 
 
Egy lovag járt köztünk… 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár május 21-én délután 14 órakor író - olvasó talál-
kozót szervezett alsó tagozatos diákok számára. Vendégünk volt Fehér József, hódmezővá-
sárhelyi MINSZ nagydíjas író, a Magyar Kultúra Lovagja. Az író legújabb gyermekregényét, 
A furfangos kismanók címűt mutatta be nagy sikerrel a gyermekek számára. 
 
 
Vendégünk volt Nógrádi Gábor  
 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban május 22-én délután 14 órakor író- olvasó 
találkozót szerveztünk. 
Nógrádi Gábor író látogatott el hozzánk, aki mesélt az írásról, a könyvszeretetről, és egyik 
legsikeresebb, a gyerekek körében közkedvelt regényéről a Segítség, emberről. A Dózsa 
György Tagiskolából, a Petőfi Sándor és az Ady Endre általános iskolából is szép számmal 
vettek részt diákok a programon. 
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„Magamban bíztam eleitől  
fogva - 
ha semmije sincs, nem is kerül 
sokba 
ez az embernek…” 
 
Az idén az alábbi kötelező 
verseket ajánlottuk a gyere-
keknek:5-6. osztályosoknak  
A tél címűt, a nagyobbak 
vagyis 7-8.osztályosok a Kész 
a leltár című költeményt sza-
valhatták el. A hagyomá-
nyossá vált szavaló ver-
senyünkön  a vidéki iskolák 
képviseletében 13 gyermek 
vett részt a versenyen, ahol a  
következő eredmények szület-
tek: 

 
Az 5-6. osztályból  
1. helyezett: Leposa Dóra-5.o. Zalaszentiván 
2. helyezett: Zsebeházi Marianna 5.o Tófej 
3. helyezett: Bicsák Flóra 5.o Teskánd 
 
7-8.osztályból 
1. helyezett: Bujtor Zsófia 8.o Tófej 
2.helyezett: Miklós Vivien 8.o Becsvölgye 
3.helyezett: Gyenese Krisztián  8.o.Csonkahegyhát 
 
A szabadon választott versek közül kedvelt volt Kálnay Adél, Pilinszky János, Weöres Sán-
dor, Tóth Árpád vagy Simon István egy-egy költeménye. 
 A helyezettek sorrendjében változatosan szerepeltek az iskolák tanulói. Köszönjük a szép 
élményeket és a gazdag verses kincsestárat. 
 
Fülelő 
 
Kanta Judit interaktív verses- zenés tanév búcsúztató programjára vártuk a gyerekeket, 
június 3-án délután. Az előadóművész az alsó tagozatos diákok számára háromnegyed órás 
programmal készült. Simkó Tibor: TIKIRIKITAKARAK és Kovács András Ferenc Hajnali 
csillag peremén című művekből kínált dalolással fűszerezett csemegét a kis lurkóknak. Akik a  
dalok és versek segítségével megismerkedhettek az őket körülvevő világ hangjaival és bele-
képzelhették magukat a költők által megálmodott helyszínekbe. A program érdekessége, hogy 
Boronyák Adrienn hegedű kísérettel egészítette ki a versek előadását. Sikerült ezen a nap-
fényes délutánon, a vakáció küszöbén egy élményekben és versekben gazdag szép délutánt 
együtt töltenünk. Köszönjük a pedagógusok munkáját és reméljük, a következő tanévben is 
minket választanak. 
          Tóth Renáta 
 
 

József Attila szavalóverseny 2014. március 24. 
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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA 
VÁROSI TAGKÖNYVTÁR 
 
 
Felnőtt rendezvények az 1. félévben 

 
 

- Február hónapban kiárusítást rendeztünk könyvtárunk leselejtezett dokumentumai-
ból (könyvek, folyóiratok, hanglemezek és videokazetták). 
Olvasóink minden évben nagy érdeklődéssel várják a hagyományosan évente legalább 
két alkalommal megrendezett dokumentumvásárt, ahol böngészésre, „kincsek” megta-
lálására nyílik pénztárcakímélő alkalom. 

 
- Március 3-án Pataki Éva író, forgatókönyvíró, filmrendező volt a vendégünk. 

A családias, jó hangulatú találkozón a „Nőből is megárt a nagymama” című szellemes 
és igen tanulságos (nemcsak nagymamáknak!) könyv szerzőjével Iványi Ildikó nyug-
díjas pedagógus beszélgetett filmről, családról, könyvekről a népes hallgatóság előtt. 

 
 
 

- Ebben az évben március 19-én 21. alkalommal került megrendezésre a város középis-
kolásainak szóló „Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő”. Idén a játékos verseny-
re 6 csapat nevezett 5 iskolát képviselve. Örömünkre a résztvevők nagyon felkészülten 
érkeztek a vetélkedőre. Nemcsak könyvtárhasználati ismeretekből jeleskedtek – eliga-
zodás a könyvtár állományában, információk keresése a katalógusban, tájékozódás a 
honlapunkon, hanem Keresztury Dezső életéről, munkásságáról – mely a hagyomá-
nyos totó témája volt - is alaposan felkészültek.  
A szoros versenyben a Páterdombi Szakképző Iskola és a Zalaegerszegi Apáczai 
Csere János Gimnázium csapatai megosztva végeztek az I. helyen, a II. helyen is 
két csapat, a Munkácsy Mihály Szakközépiskola, valamint a Zrínyi Miklós Gim-
náziumot képviselő csapat osztozott. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Munkácsy 
Mihály Szakközépiskola 2. számú csapata is csupán alig néhány ponttal maradt el a 
legjobbaktól. 
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A helyezettek oklevelet és könyvjutalmat vehettek át, minden résztvevő emléklappal 
térhetett haza, felkészítő tanáraik munkáját pedig egy régi Zala megyei fotókkal il-
lusztrált öröknaptárral köszöntük meg. 

- Könyvtárunk idén is számos programmal csatlakozott a március 20-27. között meg-
rendezett Internet Fiesta országos rendezvénysorozatához. 

 
- Március 20-án macedón tájakkal ismerkedhettek meg a könyvtárunkba látogatók 

Pápai Sarolta magával ragadó, lebilincselő előadásában. A vetített képes előadáson –
melyet a Zala Volán Utazási Irodával közösen szerveztünk - a vadregényes macedón 
tájakon túl az ország gazdag kulturális örökségével, gasztronómiájával és az itt lakó 
emberek életszemléletével, életszeretetével is megismerkedhettünk, és kedvet kaphat-
tunk Macedónia felfedezéséhez. 

 
- Márciusban a Notre Dame Könyvesbolt vendégeként Bolyki László író, zenész, 

lelkigondozó járt nálunk. Az íróval a „Kegyelem és kalmárszellem” című könyve kap-
csán Timár Zsófia beszélgetett hitről, életről, párkapcsolatról, a kegyelem átformáló 
erejéről. 
„Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi kultúrájának szimbolikus 
értékei a mai ember problémáiban is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak 
nyújtani.” (dr. Süle Ferenc főorvos) 

 
- Április 8-án Takács Gyuláné nyugdíjas óvónő „Szülőfalum Türje” című képeslap ki-

állításának megnyitójára került sor. 
A kiállítást a nagyszámú közönség előtt Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója nyitotta 
meg. 
A kiállítás május 31-ig volt látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében. 
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- A Költészet Napját, április 10-én a Kis-Hétrét Zenekar „Régi idők regösei” című kon-
certjével ünnepeltük. A koncertet követően került sor a Keresztury Dezső születésének 
110. évfordulója alkalmából meghirdetett online vetélkedő eredményhirdetésére. 

 
- Ebben az évben is megemlékeztünk a Könyvtárosok Világnapjáról. E jeles napon, áp-

rilis 14-én könyvtári ajándékokkal kedveskedtünk olvasóinknak. 
„A könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, 
szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint tengerésznek a tenger, a parasztnak 
a föld, a kertésznek a növény.” (Hamvas Béla) 

 
- Április 15-én egy fiatal művész, Vollein Ferenc „Színek bűvöletében” című képző-

művészeti kiadványának a bemutatójára került sor. Az ifjú tehetséget Németh János 
Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész köszöntötte, a kiadványt Pén-
tek Imre és Szemes Péter mutatta be. A rendezvényt a zalaegerszegi Pálóczi Horváth 
Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek műsora színesítette. 

 
- Április 28-án „virrasztással” emlékeztünk városunk neves szülöttére, Keresztury De-

zsőre. A költő alakját, munkásságát barátai, ismerősei, tisztelői tolmácsolásában el-
hangzott versekkel, énekekkel, zeneművekkel idéztük meg. 
 

 
 

- Az Ünnepi Könyvhét keretében június 2-án író-olvasó találkozóra került sor könyv-
tárunkban. Vendégeinkkel – Szabó T. Anna költővel és Dragomán György íróval – 
Karáth Anita költő, gimnáziumi tanár beszélgetett. 

 
Kereki Judit 
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Gyermekprogramok 2014. első félévben 
 
Januárban tartottuk a Dzsungelek napját. A Dzsungeljáró versmondó versenyre 135 kisgye-
rek érkezett meg, öt helyszínen mondták el verseiket. Mindenhol 2-2 első helyezettet, 4-4 
második helyezettet könyvvel, az összes többi harmadik helyezettet notesszel jutalmaztuk. 
Az Élet a dzsungelben dobozkészítő versenyre 22 versenyző küldött be dobozt, amelyeket 
Katalin óvónő bírált el, s adta át a jutalmakat; a könyvtárban kiállításon máig megtekinthetők.  
 

 
 
 
Májusban tartottuk az Olvassunk együtt! és az Olvasó Manó könyvolvasó versenyek ered-
ményhirdetését. A versenyzők vendége, a „közös ajándék” Nyulász Péter íróval való találko-
zás volt, akinek Helka című könyve egyben a nyertesek jutalma is lett. A hangulatos kalando-
zás után, amit Helkával és Cipriánnal a történelmi Zala megye területén tettek, a gyerekek az 
íróval dedikáltathatták is könyveiket. 
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A 13. Országos Gyermekkönyvnapok vendége Szabó T. Anna írónő volt könyvtárunkban. 
Élmény volt a vele való közös rím - és ritmus játék a versei birodalmában, miközben könyveit 
is megismerhették a gyerekek. 
 

 
 
Továbbra is folytatódnak az Öröm kör rendezvényei, a két korosztályt (0-2 évesek és 3 év 
felettiek) külön-külön programokra várjuk. A mesékhez kapcsolódnak a játszóházak, ahol 
egy-egy mesehőst vagy valamely figurát készíthetnek el a hallott mesékhez. Kiemelném Bor-
sos Miklós tanár rovásírás tanítását mozgásos formában, nagy sikere volt az óvodás korosz-
tály között. 
 

 
 
 
A Megmutatom magam! kiállítás-sorozat 86. kiállításával zártuk a tanévet, amelyen város-
környéki iskolából, azaz Salomvárról mutatkoztak be ismét az ügyes kezű gyerekek. 
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     A nagysikerű Színmanók kiállítás részlete 
 

Az Olvasótábori klubban havi rendszerességgel továbbra is találkoznak a gyerekek, ahol az 
aktuális ünnepekhez mindig barkácsolnak valamit. 
 

 
 

          Horváth Anikó 
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A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK A ME-
GYEI KÖNYVTÁR KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 
AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 
 
A könyvtári információs közösségi helyeken tartandó rendezvények közül kiemelkedtek a 
költészet napi, a gyermeknapi, az ünnepi könyvheti rendezvények. Fontos szerepük volt még  
a könyvbemutatóknak, a játszóházi és a kézműves foglalkozásoknak,  falunapi, idősek napi 
rendezvényeknek, és az egyéb helyi közösségi találkozóknak. 
 
Költészet Napja 
A költészet napja tájékán számos előadás örvendeztette meg a könyvtári szolgáltató helyek 
lakosait: a Garabonciás Együttes szerepelt Pókaszepetken. „Játszani is engedd” címmel Lázár 
Péter költővel találkozhattak Zalavégen a felújított könyvtárban. A Palackposta címmel meg-
jelent, Zalai-muravidéki írók, költők antológiájának bemutatására került sor Misefán. Közre-
működött a Pannon Tükör szerkesztősége és Kelemen Gyula. A Kávészünet együttes lépett 
fel Alsónemesapátiban, Bagodban, Bocföldén, Bucsuszentlászlón, Nagykapornakon és Pa-
csán, előadásuk szintén a költészet napját tisztelte meg. 
 

 
 
Gyermeknap 
Boncodföldén Gergely János előadóművész szerepelt, valamint játszóházat tartottak Marcsi-
val és Mayával. Jurina Beáta és Kovács Kata előadóművészek műsorát láthatták a gyermekek 
Nagypáliban.  A Ziránó Bábszínház lépett fel Szentpéterúron és Zalabérben. A Rajzoló-
Daloló Együttes színes produkciójában gyönyörködhettek a baki, az egervári és a sárhidai 
érdeklődők. Ecsedi Erzsébet színművész Gellénházán lépett fel a „Mondd, szereted az állato-
kat? című összeállítással. Kisbucsán szünidőköszöntő műsort hallgathattak meg a gyerekek a 
Lorenzó Együttes előadásában. 
 
Ünnepi könyvhét, író-olvasó találkozók 
Az ünnepi könyvhéten Turbuly Lillával találkozhattak a gyerekek Alónemesapátiban, ahol a 
„Kosársuli”. c. kötetét mutatta be az írónő, Batykon, Pakodon és Zalaszentivánon pedig „A 

51 
 



HÍREK 

talált szív” című kötetével ismerkedhettek meg. Nyulász Péter író „Helka” c. művének a be-
mutatására került sor Bakon, Gellénházán, Teskándon és Tófejen. Nógrádi Gáborral Söjtörön 
találkozhattak a műveire kíváncsi olvasók. 
 

 
 

A Kakaó Zenekar szerepelt Becsvölgyén, Csonkahegyháton és Egerváron, de a környező tele-
pülések iskolásai is láthatták a zenés produkciót. 
 

 
 

 
Falunapok, Idősek Napja 
Lőrincz Nikol és Szilinyi Arnold, a Hevesi Sándor színművészeinek előadásában gyönyör-
ködhettek Misefán.  A Varnyú Country zenés műsorát láthatták a község lakosai Kispáliban. 
A Kishétrét Együttessel találkozhattak Orbányosfán és Baktüttösön. Gősfán a Zalaszentmihá-
lyi Nótázók, a Teskándi Színjátszók Alkalmi Társulata, valamint a Rozmaring Táncsoport 
szórakoztatta a közönséget. Nemesszentandráson Hertelendy Attila színművész előadását 
hallhatta a közönség. Petrikeresztúron Merics Nikolett lépett fel. A Botfai Citerazenekar Zala-
csében, Zalaháshágyon, valamint Nemesszentandráson adott zenés műsort a Szentandrás nevű 
települések találkozóján. 
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Játszóházak és kézműves foglalkozások 
A könyvtár munkatársai a területen számos kézműves foglalkozást tartottak, főleg gyermekek 
részére. Cserhalmi Henriette vezetésével könyvkötészeti bemutatók voltak: Gellénházán, Pa-
csán, Pölöskén, és Tófejen. Pál Attiláné a zalaszentgyörgyi óvodában 3 alkalommal tartott 
foglalkozást a tanítványainak. Szili Erika és Tóth Renáta Kemendolláron és Pakodon tanítot-
ták a gyerekeket. 
 
Felhasználóképzés 
Alapfokú internet felhasználó képzést vezettek könyvtáros kollegáink Alsónemesapátiban, 
Pacsán és Söjtörön. A digitális írástudásról pedig Zalatárnokon hangzott el előadás. Az Inter-
net Fiesta hetében: „Kapcsolatok a facebookon” címmel szerveztünk előadást Zalaháshágyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb rendezvények 
Kiss Gábor igazgató tartott helytörténeti előadást Kisbucsán. Bánfalvi Péter csillagászati be-
mutatót tartott Sárhidán. Gedeon Tamás és Szalai Attila képes úti beszámolóját Kemendollá-
ron, Pakodon, Söjtörön, és Zalaszentivánon hallgathatták meg az érdeklődők. 
A leírtakból kitűnik, sokszínű és változatos témájú rendezvények zajlottak a településeken. 
Mindez köszönhető a rendezvényekre biztosított forrásoknak, a fogadókészségnek és a kollé-
gák munkájának.  
 
Továbbképzések a községi könyvtárosoknak 
 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban májusban 13 községi könyvtáros végezte el az 
alapfokú könyvtáros  tanfolyamot. Ősztől újabb képzések indulnak intézményünkben, amely-
re folyamatosan várjuk a jelentkezőket.  
 

 
 

53 
 



HÍREK 

Megújuló községi könyvtárak 
 
Kustánszeg még 2009-ben nyújtotta be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
által hirdetett IKSZT pályázatot, de a projekt csak sok huzavona után valósulhatott meg. A 
művelődési ház és könyvtár felújítása 2014-ben kezdődött meg: külső és belső felújításra, a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére fordították az elnyert 23 millió Ft-ot. A 
felújított épület alapterülete közel 200 m2, számos új helyiséggel bővülhetett, így könyvtársa-
rok, a civil szervezet számára biztosított helyiségek, rendezvény és előadóterem is megtalál-
ható az épületben. Az IKSZT a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, mivel szá-
mukra kialakított járda, vezetősáv az épületen kívül is, belül is igénybe vehető. Az épületben 
új bútorzat, 6 db számítógép, multifunkcionális nyomtató, TV, házi-mozi rendszer, projektor, 
digitális fényképező-gép, videó kamera, áll rendelkezésre, és elérhető W-fi hálózat is.  
Vasboldogasszony az „Adósságkonszolidációban nem részesült települések számára a lakos-
ság számának megfelelő mértékben” c. kiírásra pályázott, és a BM-től jelentős összeget ka-
pott, amelynek egynegyedét a könyvtári információs és közösségi hely felújítására használták 
fel. 
A közel 3 000 kötetes gyűjtemény egy épületben található a helytörténeti kiállítás számára 
fenntartott helyiséggel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az épület teljes homlokzati része megújult a felújítás során. Hőszigetelés is történt, valamint 
új nyílászárókat szereltek be. A könyvtár helyiségében a magas belmagasság miatt álmennye-
zet beépítésére került sor.  A 60 éves armatúrák helyébe korszerű világítótesteket helyeztek el. 
A régi parkettát felcsiszolták, és új vizesblokk is kialakításra került. Szakmai tanácsunk alap-
ján új és tetszetős könyvtári bútorok is készültek. Az épület alkalmas könyvtári programok 
befogadására is. 
A könyvtár környezete esztétikusabbá vált, mert külső tereprendezés, parkosítás is történt. 
Munkatársaink állománykivonást és állományrendezést végeztek, így korszerű könyvtári ál-
lomány várja az olvasókat.  
 
          Pál Éva 
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A NAGYKUTASI KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI SIKEREI 
 
Sikeresen szerepelt a Diafilm Kft. pályázatán a nagykutasi könyvtári információs és közösségi 
hely, ahol Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtáros irányításával évek óta heti rend-
szerességgel tartanak kézműves foglalkozásokat.  
Az óvodás és kisiskolás korúak számára a feladat "egy születésnap" diafilm-szerű megjelení-
tése volt.  Nagykutason 1953-tól működik könyvtár; a volt Általános Iskola épületében pont 5 
éve történt a  könyvtáravatás, így a 11 rajzot tartalmazó pályamunka a 803 éves települést, a 
könyvtárat és a születésnapi ünnepséget mutatta be, amiért Különdíjat kaptak. A következő 
korcsoportnak kiírt meseíró pályázatra két mesét is írtak, amiért elismerő dicséretet kaptak. A 
7. osztálytól a középiskola végéig tartó korcsoport "Árnyjáték" pályázatán viszont  1. díjban 
részesültek.  
Ahogy a pályamunkában is szerepelt, a születésnapi ünnepségre június 6-án került sor, ahol 
többek között kiállításon mutatták be a legszebb alkotásokat. 
 
         Marótiné Diószegi Erzsébet 
 

 
FEJÉR GYÖRGY VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2014. 1. félévben 
 
Január 17. 
A Balaton és az ember kapcsolata 
Előadó: Havasi Bálint múzeumigazgató 
 
Január 24. 
Magyar Kultúra Napja a Weöres Sándor emlékév jegyében 
Magyar költők megzenésített verseiből 
Előadó: az Énekmondó Együttes 
 
Február 10. 
„A 120 éves Fenyves allé számokban és képekben” – vetített képes előadás 
Előadó: Komoróczi Lajos – agrármérnök 
 
Február 17. 
Havas Klára Gyöngyök a földön c. novelláskötetének bemutatója 
 
Február 24. 
Kiállítás Baráth Imre képeiből és Serdar Ünver fotóiból 
A kiállítást megnyitotta Illés Major Julianna – festőművész 
Irodalmi közreműködő: Bereczky Szilárd – előadóművész 
 
Március 1. 
A Helikoni ünnepségek története I. című kiállítás megnyitója 
A tárlatot megnyitotta: Cséby Géza – irodalomtörténész 
Közreműködő: Pelikán Péter – vers 
A kiállítást rendezte: Pelcz István – tanár 
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Március 10. 
„Testünk és az élet útja” című előadás 
Előadó: Földesi Judit – tanár 
 
Március 17. 
Nádler László Festőművész kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Pelcz István – tanár 
Közreműködött: Bereczky Szilárd – előadóművész 
 
Március 27. 
Móroczné Komáromi Gyöngyi: „Élet-fa. Pedagógiai kaland az ezredfordulón” című kötetének 
bemutatója 
Közreműködött: Babos Judit – zongora, Babos Lajos – klarinét 
 
Április 4. 
A BEMER-terápia egészségügyi hatása című előadás 
Előadó: Dr. Kopeczky Ildikó – BEMER szakorvos 
 
Április 7. 
József Attila területi szavalóverseny 
 
Április 10. 
Edvi Gyula tárgyalkotó kiállítása 
Megnyitó gondolatokat mondott: Bereczky Csaba – népművész 
Közreműködött: Töttő Vilmos – népzenész 
 
Április 11. 
Költészet Napja: a könyvtár és a Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület közös rendezvénye  
Közreműködő klubtagok: 

- Dr. Bürgés Györgyné 
- Hideg Miklósné 
- Dr. Petánovics Katalin 

Zenei közreműködő: Gyurácz Tamás – gitár 
 
 
Április 23. 
Gyógyítók Egymást közt Mindenkiért Egyesület rendezvénye. Az allergiák lelki okainak 
gyógyításáról kerekasztal beszélgetés   
Résztvevők:  

- Takács Andrea – író 
- Kreilné Szabó Melinda – kineziológus 
- Fülöp Csenge – lélekgyógyász 
- Karai Andrea természetes – gyógymódok tanácsadó 

 
 
Április 24-26. 
Helikoni Ünnepségek Filmkategória díjkiosztás és a filmek vetítése 
A filmeket értékeli, és a díjakat átadja Tari János filmrendező 
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Május 5. 
Zöld Zala vetélkedő levelezős fordulóinak eredményhirdetése 
 
Május 12. 
Zöld Zala vetélkedő döntője 
 
Május 13. 
Zatkalik András: Tollaspróbák című kötetének bemutatója 
 
Május 20. 
Tájak – virágok – hangulatok 
Malustyik Ilona amatőr festő kiállítása 
A kiállítást megnyitotta: Lichtenwaller Zoltán – festőművész 
Közreműködött: az alkotó – hegedű, ének és Farkas Berta – zongora 
 
Június 3. 
„Balaton az irodalomban” szakkör zárófoglalkozása 
A szakkört vezette dr. Cséby Géza 
Vendégek: Lőrincz Lajos, dr. Lángi Péter, Somogyi Zoltán 
 
ÜNNEPI KÖNYVHÉT 
 
Június 5. 
Vendégünk a Sétálóutcán a Kávészünet együttes 
 
Június 10. 
„Az aukciók világa, festményaukciók, érdekességek, árverésvezetés” című előadás 
Előadó: dr. Virág Judit – művészettörténész, galériatulajdonos  
       
         Borbélyné Verebélyi Judit 
 

 
 
 
 
A GYERMEKKÖNYVTÁR 2014. I. FÉLÉVI PROGRAMJAI 

 
 
Január 07., 08., Bölcs Bagoly szakkör - havi szakkör; 5. foglalkozás 

  09., 14., 15., Jégen járó január-nyomozós verses foglalkozás 

Január 08. "Néphagyomány és drámapedagógia" - havi szakkör  

 Új év napja 

Január 16., 23., 30. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Február 04., 05., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör 6. foglalkozás 

06., 11., 12., 19. Gipsz álarckészítés: Farsangi kézműves foglalkozás 

Február 06. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 
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Február 13. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 1. 
A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Február 15., 26. Varázslatos karosszék: Velencei álarckészítés 

Február 19. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Farsangi szokások 

Február 26. Szövegértés-fejlesztő tanórák 

 Farsangi szokások + Velencei álarckészítés 

Március 04., 05., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 7. foglalkozás 

06., 11., 12., 19., Időkerék: Napszakok, évszakok változása 

Március 05. Rendkívüli varázslatos karosszék:  

  A könyvtár tavaszi díszbe „öltöztetése” 

Március 06., 13., Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

20., 27. 

Március 12. Szövegértés fejlesztő tanórák 

 Tavaszi zsongás 

Március 13.  Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 1. 

 A magyar tenger / Ismerkedés a Balatonnal 

Március 19. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Időjósló napok 

Március 20., 27. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 2. 

 Békalencse, kárász meg a többiek / A Balaton élővilága 

Március 22. Könyvmolyklub 

Április 01., 02, Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 8. foglalkozás 

04., 08., 09., 10. Mi kerül a fészekbe? - Húsvéti kézműves foglalkozás; 

 tojásfestés márványozással, csipeszfigurák és filcnyuszik készítése 

Április 02. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Húsvét ünnepéhez fűződő népszokások 

Április 03., 24. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Április 09. Szövegértés-fejlesztő tanórák 

 Húsvétváró + Tojásfestés márványozással, filcnyuszi készítése 

Április 11. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 

 Cséby Géza és az Énekmondó együttes + Velencei álarckészítés 

Április 12. Könyvmolyklub 

Április 14-től Álomhét költőkkel, írókkal – rajzkiállítás 

Április 14. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 
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 Berg Judit + Kiállítás megnyitása 

Április 15. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 

 Balázs Ágnes + Tojásfestés márványozással és spatula könyvjelző  

 készítése 

Április 16. Álomhét költőkkel, írókkal – A nagy találkozások 

 Nyulász Péter + Az Álomhét lezárása 

Április 28-tól Ki mit tud Keszthely nagyjairól? - kiállítás 

Április 28., 30. Ki mit tud Keszthely nagyjairól? - kézikönyv használati vetélkedő 

Május 03. Könyvmolyklub 

Május 06., 07., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 9. foglalkozás 

13., 14., 20.,  A tűz – Barát vagy ellenség? 

Május 08., 22. Varázslatos gyermekkönyvtár – Mit mesél az aranyhíd; témanapok 3. 

 Hej halászok, halászok / A Balaton és az ember 

Kardos József előadása Mesék, mondák, versek a Balatonról címmel 

Május 08., 22., 29. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Május 14. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Fagyosszentek 

Május 24. Könyvmolyklub 

Június 03., 04., 05., Bölcs Bagoly szakkör – havi szakkör; 10. foglalkozás 

06., 11. Könyvtári Activity 

Június 05. Megmozdul a vers - Euritmia foglalkozás 

Június 10. "Néphagyomány és drámapedagógia" – havi szakkör 

 Pünkösd 

Június 18., 25. Könyvmolyklub 

          Magyar Szilvia 
 

 
 

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI 

 
Programok 2014. I. félévben 

 

„Múltidéző – volt egyszer egy Lenti - kiállítás” 
 
Idén ünnepeljük Lenti várossá avatásának 35. évfordulóját, ehhez kapcsolódóan januártól 
decemberig tartó rendezvénysorozattal várjuk kedves látogatóinkat. E sorozatnak első prog-
ramjaként Perlaki S. Ferenc "Múltidéző - volt egyszer egy Lenti" című kiállításának megnyi-
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tójára vártuk az érdeklődőket. Német Józsefné igazgató köszöntő szavai után Bródy János: 
Filléres emlékeim című dala csendült fel Joós István tolmácsolásában, majd Magyar Lajos 
nyitotta meg a kiállítást. Tőle hallhattuk az alábbi gondolatokat:  
"Egy darabka múlt, amit Perlaki S. Ferenc kínál nekünk. Emlékképek, amelyek rajzain feltűn-
nek, és amelyek által a lelkünkben, gondolataink között rég elfelejtett életünk újra megjelenik, 
múltba fordult gyermek és ifjúkorunk is megelevenedik. Másnak, kívülállónak talán keveseb-
bet jelentenek, kevesebbet üzennek ezek a képek. Ám nekünk, akik itt éltük meg az életünket, 
együtt változtunk a minket körülvevő világgal, a faluval, a várossal, többet, mást mondanak. A 
mai, a mostani Lentire büszkék vagyunk. A miénk, szemünk előtt, s talán a segítségünkkel is 
lett azzá, ami. A régi, az elmúlt Lentit, a falut, a szülőföldet, a felnevelő múltat szeretjük és 
magunkban hordjuk. Mert az bennünk lakik a kezdetektől, belénk égett és ezer szállal tart fog-
va, amíg csak élünk. Ezt a múltbéli Lentit adják vissza most nekünk Perlaki Stéber Ferenc 
képei. Jó szívvel és szeretettel ajánlom őket kedves mindnyájuk figyelmébe. Mélyedjenek el 
bennük, tisztelt Vendégek és emlékezzenek."  
 
 
„Emlékest dr. Bencze Katalin tiszteletére” 
 
Dr. Bencze Katalin főorvosnőre emlékeztek barátai, ismerősei, tisztelői a január 28-án meg-
rendezett esten. A megjelenteket Horváth Erzsébet nyugalmazott pedagógus -Utassy József 
özvegye- köszöntötte.  A betegeket segítő és gyógyító orvost, a gondoskodó édesanyát, a ter-
mészetet tisztelő és óvó vadászt, az irodalmat, verseket szerető embert az Utassy József 
Versmondó Kör tagjai idézték meg versekkel, dallal, zenével. Szekeres Frigyesné, Dányi Jó-
zsef és Magyar Lajos versmondók többek között Reményik Sándor, Soós József, József Atti-
la, Kormos István költeményeit, Tekán Kinga és Orgona László előadóművészek pedig 
Utassy József, Baley Endre, Ágh István megzenésített verseit szólaltatták meg. 
 
 
„Stádium Kulturális és Társadalmi Hírlap bemutatója” 
 
Könyvtárunk  "Lenti Város 35 éves" rendezvénysorozatában 2014. február 11-én került sor a 
"Stádium" Társadalmi és Kulturális Hírlap bemutatójára. Vendégünk volt Pozsgay Imre a 
folyóirat főszerkesztője, Fazekas István felelős szerkesztő és Deák Mór szerkesztő.  Az est 
házigazdái - Német Józsefné igazgató és Soós József költő - valamint Horváth László pol-
gármester köszöntötte a megjelenteket, majd zenével, verssel és dallal folytatódott a program. 
Dányi József citerán játszott, Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Dányi József tolmácsolá-
sában többek között Utassy József, Soós József, Ratkó József verseiből hallhattunk válogatást, 
a Civil Nyugdíjas Klub Nefelejcs Dalköre pedig zalai nótacsokorral kedveskedett a megjelen-
teknek. Az est második felében a szerkesztőség tagjai mutatták be a folyóiratot, szerkezeti 
felépítését, az ott dolgozó munkatársakat, beszéltek terveikről,a megvalósítandó célokról, me-
lyet Pozsgay Imre így fogalmazott meg: "A Stádium a valós értékek közös műhelye, a szellemi 
összefogás lapja kíván lenni." 
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„Fényben – „fénytörésben” – kötetbemutató” 
 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében Varga Lászlóné 
dr. Geresits Gizella Fényben – „fénytörésben” című tanulmánykötetének bemutatóján talál-
koztak a művészet, lélektan iránt érdeklődők február 13-án. Gyulavári Adrien fuvolaszólója 
után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Szemes Péter kritikus, 
esztéta, a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese mutatta be a kötetet. A 
szerző, valamint Király Boglárka és Dányi József tolmácsolásában hallhattunk részleteket a 
műből, az est bemutató részét a fuvola felcsendülő hangja zárta le, majd lehetőség nyílt a kö-
tet dedikáltatására. 
 
„Kaleidoszkóp – Babics László kiállítása” 
 
"Kaleidoszkóp" címmel 2014. március 14-ig tekinthették meg az érdeklődők Babics László 
fotóművész képeit bemutató kiállításunkat, melynek megnyitójára február 18-án került sor. 
Jávor Laura és Szekérné Gróf Lilla - a Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákja és tanára - előadásában hallgathattuk meg a "One summer's day "című da-
rabot, majd Német Józsefné igazgató köszöntötte a megjelenteket. Kovács Zoltán  nyitotta 
meg a kiállítást, melyben emberekről, a minket körülvevő természeti és épített környezetünk-
ről készített művészi fotókat csodálhattunk meg. Pogácsa és frissítő melletti kötetlen beszél-
getéssel ért véget az est. 
 
„Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja” 
 
Az 58/2000. (VI. 16.) OGY határozat alapján február 25. a KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. Ez alkalomból a Honismereti Egyesülettel közös ren-
dezvényre vártuk az érdeklődőket. Kovács Béla versmondó szavalatával vette kezdetét az est, 
majd a Honismereti Egyesület elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket. "Demokráciából 
diktatúrába 1945-1956" című előadásában Simon Márta a kor politikai és társadalmi esemé-
nyeit foglalta össze, ezután két visszaemlékezést hallgathattunk meg. Sánczi Ferenc - aki be-
tegsége miatt nem tudott személyesen eljönni, emlékeit egy filmbejátszás segítségével ismer-
hettük meg - néhány nappal a 18. születésnapja előtt került fogságba és éveket töltött odesz-
szai, kijevi börtönökben. Bollér Józsefné Margit néni kisfiával kitelepítettként több, mint há-
rom évig élt hortobágyi kényszermunkatáborban. Az ott  
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átéltekről, a mindennapok történéseiről beszélt. A megemlékezés Tantalics Béla, a Honisme-
reti Egyesület titkárának zárszavával fejeződött be. 
 
„Határváros a végeken, Lenti és környéke a régész szemével” 
 
Dr. Gürtler Katalin régész előadásában városunk és környéke, valamint Zala megye régészeti 
lelőhelyeit és feltárt emlékeit ismerhettük meg. Az est bevezető részében hallhattunk a tudo-
mányág jeles magyar képviselőiről és rövid áttekintést kaptunk a régészet történetéről, fejlő-
déséről is. A színes képekkel illusztrált előadás további részében a már feltárt és a még feltá-
rásra váró, múltunkat, történelmünket rejtő kincsekről esett szó. 
 
„Világháborús őseink/hőseink – kiállítás” 
 
Az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából rendezett kiállításunkat 2014. 
március 18. és április 12. között tekinthették meg a könyvtárba látogatók. Az érdeklődők -
köztük több iskolás csoport is- eredeti dokumentumokat, képeslapokat, térképet, katonaládát, 
sisakokat, bajonetteket, háborús emlékérmeket és a kort, a háborús környezetet megidéző fo-
tókat láthattak. A kiállított képeket, a kiállítás anyagát Drávecz Gyula és Kovács Zoltán szer-
kesztette. A tárgyi emlékek Drávecz Gyula családi hagyatékából valamint Berke András és 
Hegedüs Gergely magángyűjteményeiből származtak. Külön köszönetünket fejezzük ki 
Csondor Lajosnénak, Dervalicsné Reistetter Andreának, Gyuránné Pusztai Líviának és Koltai 
Tiborné Lőrincz Stefániának a kiállítás anyagának összegyűjtésében nyújtott segítségéért. 
 
„Húsvét” 
 
Két, témájában a Húsvéthoz kapcsolódó előadás várta az érdeklőket 2014. március 31-én 
17.00 órai kezdettel a Városi Könyvtár Lenti olvasótermében. Elsőként Dr. Gürtler Katalin 
régész „Jézus halálának régészeti, történeti emlékei című”, diavetítéssel kísért előadása hang-
zott el. Ezt követően Fürj György teológus „A bárány megöletése” címmel osztotta meg gon-
dolatait a közönséggel. A rendezvény végén lehetőség nyílt az előadókkal történő személyes 
beszélgetésre. 
 
„Kovács Béla V. Önálló Versmondó Műsora” 
 
Radnóti Miklós: Eclogák címmel Kovács Béla V. Önálló Versmondó Estjére került sor a Köl-
tészet Napján, április 11-én 18.00 órakor a könyvtárban. A műsorral Radnóti Miklósra emlé-
keztünk születésének 105. és halálának 70. évfordulóján. A versek mellett Pozonecz-Csoma 
Veronika emlékezett meg a II. világháború áldozatairól, Dr. Paczolay Ilona pedig Radnóti 
Miklós életéről és munkásságáról foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. Az estet a verses 
és a prózai részek között felvételről bejátszott dalrészletek tették színesebbé. Hatalmas vállal-
kozás már egy önálló műsor létrehozása is, mi mégis abban a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy immár 5. alkalommal részesülhettünk ebben az élményben. 2005. április 28-án került 
megrendezésre a Magyar Zsoltár, 2010. március 20-án A tűz márciusa , majd 2012. október 
17-én a Magyarországért című est. 2013-ban a Költészet Napjának előestéjén Az ember fáj a 
földnek című versösszeállítás hangzott el. Kovács Bélát a költészet iránti tisztelet, a versek 
szeretete, és ennek másokkal való megosztása, a töretlen lelkesedés, kiapadhatatlan energia 
jellemzi. Csak az elismerés hangján szólhatunk erről a nagyszerű teljesítményről. 
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„Színek, fények, érzések – kiállítás” 
 

 
 
Lenti várossá avatásának 35. évfordulójára  szervezett rendezvénysorozatunkban április 15-én 
került sor Horváthné Bencze Irén üvegfestő  "Színek, fények, érzések" című kiállításának 
megnyitójára. Az est Gyulavári Adrien fagottszólójával vette kezdetét, majd a könyvtár igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást Lengyák István pedagógus nyitotta meg, Hor-
váth István Radnóti-díjas versmondótól pedig Kányádi Sándor, Darvas Szilárd, Peterdi Pál és 
Áprily Lajos egy-egy versét hallgathatták meg az egybegyűltek. Az est végén frissítő és pogá-
csa melletti beszélgetésre is lehetőség volt a képek alkotójával Horváthné Bencze Irénnel, aki 
így vall magáról, az alkotásról: „Nem vagyok művész, csak egy lelkes amatőr, aki szereti a 
szépet, csodálja a művészetet és tiszteli az alkotó embert. Néhány éve az üveg, a fény és színek 
varázslatos harmóniája vezette ecsetemet az üvegfestés felé. Autodidakta módon kezdtem fes-
tegetni. 2004-ben készítettem első képemet; azóta minden elkészült kép egyre tágabbra tárja 
előttem a csodák kapuját. Megragad minden, ami szép. A természet, az állatok világa, a kü-
lönböző korok és tájak hangulata, az emberi érzések, a szakrális témák, a színpadok atmoszfé-
rája egyaránt megihletnek. Az üvegképek mellett lámpákat, órákat, egyéb használati és dísz-
tárgyakat is szívesen festek..." 
 
 
„Tavaszi zsongás – koncert” 
 
2014. április 24-én este "Tavaszi zsongás" címmel a Szivárvány Kamarakórus adott nagysike-
rű koncertet könyvtárunkban. Énekelni szerető műkedvelőkből alakult a kórus 2001-ben, tag-
jai azóta nem csak Lentiben, de a megyén és a határon túl is számos felkérést kaptak különbö-
ző kulturális rendezvényeken való szereplésre. 2013-ban "Lenti Város Közművelődésért" 
díjat kaptak. Az esti rendezvényre az 1998-ban hivatásos vadászokból alakult Zala Vadász-
kürt Együttes két tagja érkezett vendégként. A parforce kürtökön előadott darabokból és a 
felcsendülő dalokból összeállított műsor felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevő 
számára. 
 
"Egy város közel a természethez - Kerka-völgy kincsei" 
 
Épített környezetünk mellett a minket körülvevő természeti környezet is hatással van a város 
lakóira és az idelátogatókra is. Lentit és településrészeit erdők, fás legelők, rétek veszik körül, 
ahol a flóra és fauna megannyi csodájában gyönyörködhetünk egy-egy séta vagy kirándulás 
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során.  Ezekről a szépségekről beszélt Lelkes András természetvédő "Egy város közel a ter-
mészethez" című előadásában. Fotókkal színesített előadásában bemutatta az itt jellemző élő-
helyeket, az ott élő védett növény- és állatfajokat, például a madárvilág képviselőit, meghall-
gathattuk a ritkán látható haris hangját is. Az előadás után került sor a "Kerka-völgy kin-
csei"című fotókiállítás megnyitójára. Kovács Tünde, a fotók készítője így vall önmagáról és a 
kiállítás anyagáról: "Több mint nyolc éve életem fontos része a vidék értékeinek megismerése, 
amelyről olykor-olykor sikerül egy-egy szép pillanatot megörökíteni fényképen is. A kirándu-
lásokban a legjobban szeretem "a csöndet körülöttem és a kék eget felettem", amelyről a kiál-
lítás képei is mesélnek.” 
 
„Palackposta – kötetbemutató” 

 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0102 azonosító számú „Olvasás, megértés, érvényes tudás 
támogatása könyvtári eszközökkel Zala megyében” című projekt keretében és a  85. Ünnepi 
Könyvhét rendezvényeihez kapcsolódva került sor a „Palackposta – Zalai-muravidéki írók, 
költők” című antológia bemutatójára a Városi Könyvtárban 2014. június 16-án 18 órakor. A 
kötetet, mely a muravidéki és zalai írók, költők műveit tartalmazza, a Pannon Tükör irodalmi 
folyóirat szerkesztősége jelentette meg.  Az alkotókat Horváth László, Lenti város polgármes-
tere köszöntötte. Szemes Péter irodalomtörténész, esztéta mesélt a Zala megyében eddig meg-
jelent hasonló kiadványokról és a most kiadott, a sorban az ötödik antológia megjelenésének 
körülményeiről. A kiadványba 33 alkotó munkáit válogatták be, ügyelve arra, hogy minden 
zalai műhely megmutathassa magát. A jelen lévő szerzők - Bence Lajos, Geresits Gizella, 
Halász Albert, Horváth Márk, Molnár Gábor, Soós József, Tóth Imre és Villányi András – a 
szerkesztő őket bemutató mondatai után felolvastak a kötetben szereplő műveikből. Búcsú-
zásként Szemes Péter Péntek Imre József Attila-díjas költő „A vidéki költők” című versét 
olvasta fel. 
 

 
 

Baksa Melinda, Szép Zita 
 
 

A GYERMEKRÉSZLEG PROGRAMJAI 2014. I. FÉLÉV 

 
A gyermekrészleg minden évben várja a helyi általános iskolák alsó tagozatos diákjait és az 
óvodásokat is, hiszen a jeles eseményeken kívül is szervezünk számukra programokat. Ezeket 
a tanévközi foglalkozásokat csoportosan látogatják mind az iskolákból, mind az óvodából. A 
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használóképzés mellett természetesen hangsúlyt kapnak a játékos vetélkedők, előadások és a 
kézműves tevékenység is.  
 
 
Színes kavalkád –  levelezős játék 
2014.01.16 - 2014.03.13 
 
Kétfordulós játékunkra vártunk diákokat a helyi iskolák 6-7. osztályosai közül. Szép számmal 
érkeztek csapatok és lelkesen oldották meg a feladatokat, amikhez természetesen könyvekben 
találhatták meg a helyes válaszokat.  A feladványok változatosak voltak, hiszen egy-egy for-
dulóban több tudományág területére is kiterjedtek. A második forduló sikeres befejezése után 
a következő eredmények születtek: 
1. helyezett: Milkák csapata (Kovács Fanni, Lőrincz Boglárka, Maróti Bettina, Vatali Réka) 
2. helyezett: Vörös ördögök csapata (Bedő Zsombor, Kaj Vivien, Sági Fanni, Tállai Emese) 
3. helyezett: Szalamandrák csapata (Hajas Izabella, Köppel Marcell Lóránt, Mihályka Lili, 
Szabó Emese) 
4. helyezett: Hello Kitty csapata (Bécs Boglárka, Györe Benita Azurea, Jávor Laura, Tompa 
Natália) 
5. helyezett: Pingvinek csapata (Bogdán Laura, Kovács Orsolya, Szalay Bíborka, Szalay Nap-
sugár) 
6. helyezett: Spongyák csapata (Káli Tamara, Konkoly Donát, Pék Vivien, Pusztai Fanni) 
7. helyezett: Villámcsapat (Bazsika Levente, Horváth Brendon, Kovács Jácint, Tóth Martin 
István) 
Minden versenyzőnek gratulálunk! 
 
Internet Fiesta 
2014.03.20 – 2014.03.27 
 
Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az országos Internet Fiesta programsorozathoz.  
Nálunk minden korosztály találhatott magának kedvére valót, hiszen most már életünk részé-
vé vált az internet. Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a cybertér használatára, az 
esetleges veszélyekre.  Játékos vetélkedőkkel, kiállítással, előadásokkal színesítettük az idei 
programjainkat. A legkisebbeket a Kalandra kvíz elnevezésű játékra vártuk, ahol internetes 
kvízeken keresztül mérhették össze tudásukat.  Reméljük, mindenki ugyanolyan jól szórako-
zott, mint mi.  
 
Hetedhét Ország Mesemondó Verseny 
2014.03.24 
 
Az immár hagyománnyá vált mesemondó versenyünkre a helyi és a környékbeli iskolákból 
érkeztek gyerekek. Ebben az évben Lenti várossá avatásának 35. évfordulója alkalmából helyi 
vonatkozású meséket vártunk. Sok-sok történetet hallhattunk ízes magyarsággal előadva, 
aminek természetesen mindannyian nagyon örültünk. A háromtagú zsűri - Timár Lászlóné ny. 
óvodapedagógus, Csondor Kata meseíró, Német Józsefné a Városi Könyvtár Lenti igazgatója 
– döntése alapján a következő eredmények születtek: 
 
1. Borbély Bíborka (Tófeji "Kincskereső" Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye)  
 és Sáfár Levente (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI) 
2. Lencz Petra (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola)  
3. Gyurica Júlia (Lenti Arany János Általános Iskola és AMI),  
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különdíjasok: Orsós Krisztián (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola) és Kaszás Ferdi-
nánd (Tófeji "Kincskereső" Általános Iskola Gutorföldi Tagintézménye). 
Minden kis mesemondónak gratulálunk! 
 

 
 
József Attila Versmondó Verseny 
2014.03.31 
 
Ebben az évben is nagyon jó szavalatokat hallhattunk a József Attila Versmondó Verseny 
helyi fordulójában, hiszen a kis versmondók felkészülten érkeztek hozzánk. A lenti és kör-
nyékbeli felsősök elsőként a kötelező verseket – 5-6. osztályosoknak József Attila: Tél, míg 
7-8. osztályosok József Attila: Kész a leltár – adták elő. Majd a szabadon választott művek 
következtek, nagyon színvonalas szavalatokat hallhattunk mindannyian. A versmondókat há-
romtagú zsűri értékelte: Pető Judit magyartanár, Porédos Zsolt magyartanár és Baksa Melinda 
könyvtáros. Döntésük alapján a következő eredmények születtek: 
 
5-6. osztály:  
1. Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
2. Weinhoffer Péter (Lenti Arany János Ált. Isk.)  
3. Tótiván Lilla (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. Lovászi)  
különdíj: Belső Mirabella (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
 
7-8. osztály  
1. Maturicz Vanda (Lenti Arany János Ált. Isk.) és Bekő Luca (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. 
Lovászi)  
2. Simon András (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk. Lovászi)  
3. Sümegi Bogáta Kincső (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
különdíj: Rákos Róbert (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk.)  
 
A megyei versenyre a következő versmondókat juttatta a zsűri: 
Bekő Luca (Buda Ernő Körzeti Ált. Isk., Lovászi, 8. oszt.) 
Szabadon választott vers: József Attila: Bús magyar éneke 
Felkészítő tanár: Rétyi Erzsébet 
 
Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty Mihály Ált. Isk., 5. oszt.) 
Szabadon választott vers: Kányádi Sándor: Az elveszett követ 
Felkészítő tanár: Fendrikné Máté Ildikó 
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Maturicz Vanda (Lenti Arany János Ált. Isk., 8. oszt.) 
Szabadon választott vers: József Attila: És keressük az igazságot 
Felkészítő tanár: Horváth Angéla 
 
Húsvétváró bábelőadás 2014 
2014.04.09 
 
Húsvéti készülődés címmel húsvétváró bábelőadással lepte meg a kis elsősöket a Napvirág 
Bábcsoport. „Bemelegítésként” a gyerkőcök elmesélhették húsvéti élményeiket, majd két 
bábjáték következett. Az állatok nyelvén tudó juhász című mese és a nyuszis történet is el-
nyerte a kicsik tetszését, hiszen a bábjátékot hangos tapsvihar követte. Mind a felnőttek, mind 
a gyerekek nagyon örültek, hiszen ezzel a kis meglepetéssel ünnepi hangulatot varázsoltak a 
bábosok. 
 
 
 
 
Húsvéti Kézművesház 2014 
2014.04.14 
 

 
 

Az immár hagyománnyá vált kézművesházunkba ebben az évben 3. és 4. évfolyamos kisdiá-
kokat vártunk. A húsvétra hangoló játékos feladatok, közös élmények felelevenítése után 
mindenki készíthetett egy nyuszis húsvéti tasakot, amelybe elrejthetik a húsvétra kapott kin-
cseket. A minták megrajzolása után csattogtak az ollók, folyt a ragasztó plusz egy kis fantázia 
és az ügyes kezek által, jópofa tasakkal indulhattak haza a gyerkőcök. 
 
 
A könyv hete 
2014.04.23, Lendva 
 
A könyv hete alkalmából az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola vendégei voltunk. 
A könyvtár meghívására érkeztünk, hogy közösen ünnepeljük ezt a jeles alkalmat. A lendvai 
gyerkőcöket sok-sok program várta, könyvtárunk mesefeldolgozással egybekötött kézműves 
foglalkozásokkal és könyvajánlókkal lepte meg őket. A negyedik évfolyamon „Az öreg halász 
és a nagyravágyó felesége” című meséhez aranyhalacskás képeslapok, a „Béka-
királykisasszonyhoz” papírgömb békák, míg a „Mesés növények, növényes mesék” bájos 
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történeteihez origamivirágok készültek. A nyolcadikosoknak pedig könyvújdonságainkból 
állítottunk össze egy válogatást.  Részleteket hallhattak John Boyne: A csíkos pizsamás fiú 
című könyvéből, bepillantást nyerhettek egy 13 éves sportoló lány életébe Nicola Morgan: 
Látlak című művéből továbbá megismerkedhettek a Lúzer Rádióval Böszörményi Gyula tol-
lából. Reméljük, hogy a gyerekek is olyan jól érezték magukat, mint mi, könyvtárosok. 
 
 
Pünkösdi királyok és királynék – ízelítő néphagyományainkból (85. Ünnepi Könyvhét és 
13. Gyermekkönyvnapok) 
2014.05.22 
 
A 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok alkalmából Kiss Norbert, a lenti Kerka 
Táncegyüttes vezetője volt vendégünk. Kíváncsian vártuk az előadást, hiszen a táncosok ízelí-
tőt is mutattak nekünk a különböző tájegységek táncaiból.  A 3-4. osztályos kisdiákok élve-
zettel hallgatták az előadót, mivel nagyon sok mindent megtudhattak a néptánc eredetéről, a 
régi és új néptánctípusokról, a tájegységekről. A nap során még játékra is sor került, hiszen az 
elhangzottak és a képek alapján kellett a gyerekeknek megfejteniük a tánc titokzatos nyelvét. 
A táncbemutatókat természetesen tapsvihar követte, mindannyian a tyukodi, nagyecsedi, 
madocsai, bogártelki és rimóci táncok bűvkörébe kerültünk. Reméljük, hogy mindenki olyan 
jól érezte magát, mint mi könyvtárosok. 
 
„Vuk és a papírgömb rókák” 
2014.06.11 
 
A lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alsós nebulói 
látogattak könyvtárunkba.  Először megnézték a Vuk című mesét DVD-n, majd pedig követ-
kezett a várva várt kézműves foglalkozás. Mindenki elkészíthette a mese főszereplőjét, a 
kisrókát papírból. Együtt átrajzoltuk a sablonokat, majd kivágtuk a testrészeket, ezután olló, 
ragasztó, szívószál és drót segítségével összeállítottuk a papírgömböt, mely a kisállat alapját 
adta, végül ráragasztottuk a hiányzó papírokat. Reméljük mindannyian élvezték a foglalko-
zást, hiszen mindenki örömmel kezdett el játszani a saját kis Vukjával. 
 
 
Nyári Kézművesház 
2014.06.18 – 2014.07.23 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron is várjuk könyvtárunkba az ügyes kezű általános iskolás 
gyermekeket. Változatos kézműves tevékenységgel készülünk a szerdai foglalkozásokra, me-
lyekre júniusban és júliusban kerül sor. Az évszakra hangolódva a nyárral, a tengerparttal 
kapcsolatos játékokat, díszeket készítünk: rákot cserépből, papírgömb-cápát, teknősöket PET-
palackból, homokvárat papírgurigából, tengericsillagot filcből és még egy kis „vizes” kísérle-
tezésre is jut idő.  
 

Bagladi Mónika, Czigány Judit 
 

 
KSZR programok 2014. I. félévben 

PÁKA 
2014. március 1-én rendezték a „Fűben-fában orvosság” című előadást, melyet Takács Ferenc 
okleveles kertészmérnök, tanár, fitoterapeuta tartott Pákán a könyvtárban. 
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Az előadás a gyógynövények általános bemutatásával kezdődött, megtudhatták a résztvevők 
mikor, mit, mivel, mennyit és hogyan érdemes fogyasztani belőlük, majd kisétáltak a közeli 
rétre és természetes környezetükben is megismerkedhettek velük.  Aktuális problémaként 
megbeszélték a tavaszi fáradtság legyőzésének lehetőségeit, a gyógynövények segítségével. A 
tartalmas program végén teázásra, tanácsadásra és vásárlásra nyílt lehetőség.  
 
INTERNET FIESTA 2014 
 
ZALABAKSA, 2014. március 25. 
 
Forgasd ki a webszerencséd! - Szerencsekerék az internettel kapcsolatban 
A zalabaksai általános iskolában alsós diákok mérhették össze tudásukat egymással és bővít-
hették ismereteiket egy játékos vetélkedő keretében. A foglalkozás során egy-egy feladvány 
várta a 4 fős csapatokat. Ezt a rejtvényt kellett minél hamarabb megfejteniük úgy, hogy nem-
csak a tudásukat használták, hanem Fortuna segítségére is szükségük volt. A gyerekeknek 
nagyon tetszett, hogy megpörgethették a mi kis szerencsekerekünket. Ahányas számot sikerült 
kipördíteni, annyi pont járt a csapatnak jutalmul, ha helyesen válaszoltak a feltett kérdésre, 
majd egy-egy magánhangzót kellett mondaniuk, hátha található az a betű a feladványban. 
Természetesen a csapatok nagyon jól helytálltak, bizonyították, hogy a számítástechnika terü-
letén is sok ismerettel rendelkeznek, könnyedén elboldogulnak a cybertérben. 
 
RÉDICS, 2014. március 26. 
 
Forgasd ki a webszerencséd! - Szerencsekerék az internettel kapcsolatban 
Játékos szerencsekerék vetélkedővel készültünk a rédicsi általános iskola alsósainak is. 
Örömmel és kíváncsian fogadtak bennünket, hiszen még nem találkoztak ezzel a játékkal. 
Miután tisztáztuk a szabályokat, elkezdődhetett a móka. A gyerekek nagyon gyorsan, ponto-
san és ügyesen válaszoltak a kérdéseinkre, melyek az informatika tárgykörére épültek. Egy 
kis activity-re is sok került a játék során, hiszen volt olyan feladat, ahol lerajzolhatták, elmu-
togathatták, vagy épp körülírhatták a kártyán szereplő szót. A vidám hangulatú foglalkozáson 
nagyon jól teljesítettek a nebulók, látható volt, hogy a számítógépekkel együtt nőttek fel és 
ismerik minden csínját-bínját. 
 
 
KÖLTÉSZET NAPJA 2014. 
 
ZALABAKSA 
 
A költészet napja alkalmából két ifjú tehetség mutatkozott be a zalabaksai Berkes Vendég-
házban. Dezső Katinka és Lukács Iza a Zrínyi Gimnázium végzősei, a zalaegerszegi versíró 
pályázat győzteseiként több saját verssel is készültek a helyi közönségnek. A jó hangulatú 
előadáson sok mindent megtudhatott a közönség a diáklányok versélményeiről, mi indította el 
őket ezen a pályán, melyek a kedvenc verseik, kik a példaképeik. A programon Soós József 
költő és Tóthné Kaszás Mária pedagógus közreműködött. Mindannyian örültünk, hogy méltó 
módon ünnepelhettük meg József Attila születésnapját. 
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TORNYISZENTMIKLÓS 
 
2014. április 11-én a zalalövői Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjaival és 
munkáikkal találkozhatott a tornyiszentmiklósi közönség. A kiállítással egybekötött bemutat-
kozó est során megtudhattuk többek között azt, hogy a 2008-ban alakult egyesület a Göcsej és 
az Őrség népszokásainak felelevenítését és megőrzését tűzte ki céljául, illetve, hogy több he-
lyi kulturális és a tárgyi örökséghez kapcsolódó programot is szervez. Az előadáson Fölnagy 
Csaba énekmondó és Herczeg Zsófia énekes közreműködésével csendültek fel ismerős dalla-
mok. A kiállításon pedig megtekinthették Bicsák Istvánné Szidi mami hímző, Herczeg Lajos-
né mézeskalács készítő, Kovács Erika fazekas, népi iparművész, Szabó László festőművész 
csodálatos munkáit. Az est végén lehetőség nyílt a tárlat megtekintése mellett közös beszélge-
tésre, ismerkedésre a művészekkel. 
 
GYERMEKNAP 2014. 
 
PÓRSZOMBAT – SZENTGYÖRGYVÖLGY 
 
 Rosta Géza énekes-gitáros előadóművész már több alkalommal volt valamelyik településünk 
vendége. 2014. június 14-én Pórszombaton és Szentgyörgyvölgyön várták nagy izgalommal 
„Róka rege róka” című előadását, melyben többek között Ágai Ágnes, Nagy László és Weö-
res Sándor verseit, a kicsik által is ismert mondókákat, rigmusokat szólaltatott meg a gyere-
kek nem kis örömére. Közvetlen és humorral teli előadásmódjával elbűvölte a hallgatóságot, 
akikkel párbeszédes formában együtt alakította műsorát, s a gyerekek nem csak együtt énekel-
tek vele, hanem szívesen szerepeltek is a felkérésére. Az élményekben gazdag műsor csúcs-
pontja az volt, amikor a gyerekek ritka és érdekes hangszereket szólaltathattak meg Rosta 
Gézával együtt egy vidám dalban. 
 
CSESZTREG – PÁKA – CSÖMÖDÉR – LOVÁSZI – RÉDICS 
 
Június 11-12-én Joós Tamás látogatott el a fenti települések iskoláiba és óvodáiba. A versek 
megzenésítésével és azok előadásával már több mint harminc éve foglalkozó szerző minden 
helyszínen felhőtlen szórakozást biztosított a hallgatóságnak.  
A lovászi könyvtárban a Cinke Singer’s énekei című, Gaál Zsuzsa verseire komponált zene, a 
mesebeli Cinke Singer’s együttes műsora hangzott el. A dalok zenéi egy-egy klasszikus tánc-
dallam, illetve könnyűzenei stílus jegyében készültek, így a gyerekek a mulatságos szövege-
ken túl megismerkedhettek a különböző zenei műfajok stílusjegyeivel is.  
A csesztregi alsó tagozatos diákok a Kicsi kocsi-mese kocsi című gyermekversekből és da-
lokból álló összeállítást hallgathatták meg. Elhangzott sok neves költőnk megzenésített verse, 
közben közös éneklésre, daltanulásra és ritmusjátékra nyílt lehetőség. 
Pákán a felső tagozatos tanulók kamaszokról, kamaszoknak szóló versekből, dalokból álló 
válogatást tekinthettek meg. Ágai Ágnes, Kenéz Ferenc, Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Ladá-
nyi Mihály műveire épülő műsor fő témája a barátság és persze a szerelem volt. 
A rédicsi és a csömödéri gyerekek az Üveggolyók című CD-n található dalok élő koncertvál-
tozatát hallgathatták meg. A dalok között persze sok játék, hangszerbemutató, közös éneklés 
színesítette a délelőttöt. 
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IKLÓDBÖRDŐCE   
 
A „Hogy is volt régen?” elnevezésű program célja a falusi farsangi népszokások, hagyomá-
nyok bemutatása volt, melyre vendégként elsősorban a gyerekeket vártuk. Szóba kerültek a 
Húshagyókeddhez, neves névnapokhoz kapcsolódó szokások (Balázs, Dorottya, Mátyás, Juli-
anna…), az érdekes tudnivalók mellett vicces, mókás feladatokkal igyekeztünk érdekessé 
tenni a napot. Különösen a fánkevő verseny tetszett a gyerekeknek, emellett farsangi álarcokat 
is készítettek, melyet haza is vihettek. 
  
Február 25-én a „Hogyan vásároljunk a neten?” című rendezvényre látogattak el az érdeklő-
dők. Czigányné Pető Anikó az interneten történő vásárlás gyakorlati elemeivel, különféle 
web-oldalakkal ismertette meg a jelenlevőket. Lehetőség volt a gyakorlatban is kipróbálni a 
hallottakat és sok fontos dolgot megtudhattak az érdeklődők a bankszámláról történő utalás 
előnyeiről, veszélyeiről. A program célja, hogy mindenki bátran használja az internetet a vá-
sárlásnál és a hétköznapi ügyintézésnél. 
 „Olvasni jó” címmel Cselényi Jenőné könyvtárostanár tartott előadást, mely téma elsősorban 
a fiatalok érdeklődését keltette fel. Az előadó beszélt arról, hogy miért fontos már gyermek-
korban könyvet olvasni és felhívta a figyelmet arra is, hogy az olvasás megszerettetésében 
milyen nagy szerepet játszik a mesék olvasása. A beszélgetés mellett különféle játékos, humo-
ros feladatokat is megoldottak a résztvevők. Az előadás célja, hogy a gyerekek, fiatalok meg-
szeressék a könyveket, az olvasnivalót. 
 A húsvéti játszóházat április 19-én Cservák Andrásné óvodapedagógus vezette. Beszélt a 
gyerekeknek a húsvét történetéről, hagyományairól, szokásairól, szimbólumairól. A fiatalok 
kérésére tojásfestés helyett fonalból pompom csibét, csuhéból nyuszit és petpalackból húsvéti 
kosarat alkottak. Lelkesedéssel készítették a szebbnél szebb dolgokat. A foglalkozás végén 
minden résztvevő üdítőt és csoki nyuszit kapott ajándékba. A program célja, hogy a gyerekek 
megismerjék a húsvéti hagyományokat, szokásokat. Megtanulták, hogy egyszerű anyagokból 
hogyan varázsolhatják ünnepélyessé a készülődést. 
 A május 10-én tartott kézműves foglalkozáson különböző fonásokat tanultak meg a gyere-
kek. Elsajátították a körmönfonás, ötösfonás és a scoubidou fonás technikáját. Legnagyobb 
sikere a scoubidou fonásnak volt, azon belül is a kocka- és a körfonásnak, amelyből kulcstar-
tót készítettek. A körmönfonás és az ötösfonás segítségével csiga-bigát fontak.   
Ősi gyümölcsfajták nyomában címmel május 13-án 18 órakor ismeretterjesztő előadást tartott 
Kovács Gyula erdész. Elmondta, hogy több száz darabból álló gyűjteményét Göcsej, Hetés és 
az Őrség jellegzetes, mára szinte kihalt, elfeledett gyümölcsfáiból állította össze kitartó  
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munkával. Ma már ismeretlen a berkenye, a naspolya, az aszalókörte. Beszélt arról, hogy le-
hetne (pl. oltással) megmenteni az ősi gyümölcsfajtákat, melyek felhasználásáról is szó esett. 
A program célja ösztönözni a falusi embereket arra, hogyan őrizzék, védjék meg a környeze-
tükben lévő öreg fákat. Az előadás végén pálinkakóstolásra is volt lehetőség. 
 
ZALABAKSA 
 

Április végén tartott előadást Dr. Szinku Mi-
hály, az El Caminot megjárt zarándok Zala-
baksán a könyvtárban. 2011-ben teljesítette a 
800 km-es távot, amiről színes, sok fotóval 
illusztrált élménybeszámolót tartott a szép 
számban megjelent közönségnek. 
 

 
Lapath Gabriella 

 

 

 

 

FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2014. I. félévben 
 
        
Január 21. 
Magyar Kultúra Napja alkalmából „TÖRÉKENY ÁLMOK” címmel nyílt kiállítás 
Cservégné Farkas Zsuzsa gravírozott üvegmunkáiból  
A kiállítás megnyitón közreműködött a VOX VARIETAS KAMARAKÓRUS 
 
 
Február 7.   
„A KERESEZTÉNY ÉS MUSZLIM SZÍRIA VILÁGA” – képes bemutató egy régész szemé-
vel 
vendégünk: Hancz Erika, régész (Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszék) 
A Szíriát többször megjárt Hancz Erika mutatta be válogatott fotók segítségével Szíria keresz-
tény és muszlim emlékeit. Előadásában – amellyel fel kívánta hívni a figyelmet Szíria még 
meglévő és napjainkban folyamatosan pusztuló régészeti maradványaira - szó volt a háború 
előtti Szíria értékeiről, kutatásáról, az ottani életről.  
 
 
Március 
Letenye várossá válásának 25. évfordulója alkalmából szervezett programok 
Várostörténeti vetélkedő civil szervezetek, munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek 
számára 
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Kiállítások: 
- Letenye a Mura városa – képzőművészeti kiállítás 
- Letenye képekben – fotókiállítás 
- Keszei Sándorné motívumait bemutató kézimunka kiállítás 

 
 
Március 7.  
A Letenyei Versmondó Kör és az Alapfokú Művészeti Iskola közös verses-zenés nőnapi mű-
sora 
 
Március 28. 
A Városi Könyvtárban rendezett József Attila Körzeti Versmondó Versenyen a körzet általá-
nos iskoláinak 23 felső tagozatos diákja két korcsoportban mérhette össze tehetségét. 
 
Április 1-18. 
„TÖRÉKENY VARÁZSLATOK” 
csipketojás kiállítás Cservégné Farkas Zsuzsa munkáiból 
 
 
Április 4.    
„A DÉL SZENVEDÉLYE – BARANGOLÁS MACEDÓNIÁBAN”  
Pápai Sarolta vetítéssel összekötött előadása 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Április 11.   
„CSALÁDOK A KULTÚRÁÉRT” - TIMÁROK ESTJE 
A Költészet Napja alkalmából „Családok a kultúráért” címmel a letenyei kötődésű Timár-
család zenés-verses estjére került sor április 11-én a letenyei Városi Könyvtárban. A program 
műsorvezetője és versmondója a nagypapa, Timár József volt, a közreműködők pedig a család 
gyulai ága. 
Az apa, Timár Csaba és felesége 6 gyermekükkel énekelt, a hangszerek közül megszólalt a 
zongora, a cselló, a klarinét, a furulya és a szaxofon is. 
A zenés műsort követően a Dömők József az FMHK igazgatója nyitotta meg a Letenyén élő 
Timár Zoltán op-art technikával készült képzőművészeti kiállítását.  
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Április 12.   
„CSEREBURA NÁDIKÓ, BÚJJ ELŐ TE NYUSZIKÓ” 
Húsvéti kézműves foglalkozás kicsiknek-nagyoknak     
        
Április 15.   
„KEREK ERDŐT JÁRTAM, PIROS TOJÁST LÁTTAM…”  
Húsvéti kézműves foglalkozás óvodásoknak 
            
Április 25.   
HORVÁTH-HOITSY EDIT Irodalmi-művészeti díj 2014.      
 
Május 1-30.   
PORCELÁNBABA KIÁLLÍTÁS – Hermanné Szunyogh Éva gyűjteménye 
 
Május 1.   
Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás 
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Május 9-26.  
„MOTOROS FOTÓS” – Gyertyánági István fotókiállítása 
A kiállítás megnyitón közreműködtek a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei 
 
Június 5-30.  
85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT – 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK 
„MAJDNEM 101 KISKUTYA…” játék- és könyvkiállítás 

 
 
Június 7.  
„A PÜNKÖSDI RÓZSA KIHAJLOTT AZ ÚTRA…” ünnepváró játszóház 
        
 
         Molnárné Pfeiffer Edit 

 
 

 
 
ZALAKAROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYV-
TÁR 
 

 
      PROGRAMOK 2014. I. FÉLÉVBEN 

Kísérletek és tanulmányok 

Kiállítás megnyitójára került sor a zalakarosi könyvtár szervezésében 2014. január 15-én.  A 
Móra iskola rajz szakos tanára, Erheticsné Kuklek Krisztina hozta el képeit, hogy megmutassa 
azokat mind tanítványai, mind az érdeklődő  zalakarosi lakosság, mind az üdülővendégek 
számára. A tanulók is nagyon várták a megnyitót, s kíváncsiak voltak, hogy tanáruk, Kriszti 
néni milyen műveket mutat meg számukra. A kiállítást az intézmény igazgatónője, Grófné 
Csatos Andrea nyitotta meg. Elmondta, hogy nehezen szánta rá magát az alkotó, hogy mások 
számára láthatóvá tegye képeit, hiszen azok elsősorban tanító szándékkal készültek. Ezért 
nem véletlenül kapta a kiállítás a Kísérletek és tanulmányok címet sem. Az iskola Gyöngyvi-
rág csoportja Szabadicsné Madaras Katalin vezetésével kedves népi gyermekjátékot adott elő 
köszönetül. Az alkotások megtekintése után a felnőttek Novák Ferenc polgármester pohárkö-
szöntője után koccintottak az alkotóval, majd kedves bejegyzéseket írtak a vendégkönyvbe, s 
gratuláltak a szép festményekhez, grafikákhoz. 

Együtt Szaval a Nemzet 

2014. január 22-én a könyvtárban gyülekezett iskolánk 50 tanulója, s a szövegértés-
szövegalkotás órákat tartó pedagógusok, könyvtárosok és iskolánk igazgatónője, hogy bekap-
csolódjanak abba az országos felhívásba, hogy szerte az országban vagy még határainkon is 
túl, többszázan az informatika segítségével egyszerre szavalják el Kölcsey Ferenc Himnusz 
című versét. Tíz óra előtt már létrejött a videókapcsolat, s elkezdődött a próba. Először csak 
számokat kellett egyszerre mondani, majd néhány sort a versből is. 
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A kivetítőn láthattuk Jordán Tamást, aki kézmozdulatokkal jelezte a szintén kivetítőn látható 
verssorok mondásának kezdetét. Miután mindenki megértette, hogy milyen lesz a technikai 
módja az egyszerre szavalásnak, megszólalt a gong és élesben is elindult a közös szavalat. 
Felemelő érzés volt egyszerre hallani ezeket a sorokat. Bizonyára az itt levőknek egy életre 
szóló élmény marad. A YouTube-on szinte fél órával az esemény után már látni is lehetett a 
felvételeket. Bárki megnézhette és lájkolhatta a neki legjobban tetsző csoportot. A program 
sikeresen zárult, közel 400 ezer magyar vett benne részt a világ minden részéből, közel 1000 
helyszín bekapcsolódásával, s csaknem 500 iskolával. Már tájékoztatást kaptunk arról is, hogy 
jövőre, a Himnusz születésnapján újra megrendezésre kerül, és ezúttal Orosházáról hangozhat 
fel újra Jordán Tamás vezényletével. 

 Megemlékezés a könyvtárban 1848. március 15-ről 

A könyvtár nem szokványos megemlékezésre hívta meg az alsó tagozatosokat március 14-én. 
A hozzánk érkezők nemzeti színű zászlót készíthettek maguknak, melyre felkerült a jeles nap 
jelképe, a kokárda is. 

Negyvenkilencen jelentkeztek, ezért csoportonként hívtuk őket a foglalkozásra. Ráhangolás-
nak a délelőtti megemlékezésen elhangzottakból tettünk fel kérdéseket. Majd bemutattuk a 
zászlókészítés menetét. Miután mindenki elkészült a saját kis nemzeti papírlobogójával, be-
mutattuk hogyan lesz a krepp-papírcsíkokból nemzeti színű szalag, majd abból milyen műve-
lettel készül el a kokárda. A kisebbeknek a kokárda összeragasztását a könyvtárunkban dolgo-
zó kulturális közfoglalkoztatottak segítették. Hogy jobban menjen a munka, közben meghall-
gattuk a Nemzeti dalt a Tolcsvay együttes feldolgozásában, s még több 48-as dalt is elhang-
zott. Utolsó műveletként a gyerekek felragasztották a zászlókra a kokárdákat és boldogan len-
gették meg őket. A nemzeti ünnepen biztosan sokan tűzték ki, s díszítették vele szobájuk ab-
lakát. 

Rákhely Zsófia iparművész kiállítása 

A zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola emeletén egy újabb kiállítás megnyitására került 
sor 2014. február 20-án a könyvtár szervezésében. A megnyitót Darnai Máté és Gál Marcell 
köszöntötte trombitajátékával, majd az intézmény igazgatója, Grófné Csatos Andrea üdvözöl-
te a megjelenteket és felkérte Petró Ágnest a nagykanizsai Petró Galéria vezetőjét, nyissa meg 
a kiállítást.  

A galériavezető ismertette, hogy miként indult el ezen a pályán az egykor gyönyörű hanggal, 
nagy képzelőerővel és ügyes kézzel megáldott copfos kislány. Már általános iskolában szá-
mos pályázaton vett részt. A pécsi Művészeti Szakközépiskolában szorgalmasan tanult, majd 
két francia pályázatot is megnyert, s Párizsba is kijuthatott. A Művészeti Egyetem Iparművé-
szeti szakán végzett, s doktori fokozatot szerzett. Álma megvalósult, iparművész lett. Jelenleg 
adjunktus a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, textiljeivel, ruháival részt vesz disigne 
pályázatokon, kiállításokon. Nagykanizsán 16 éve működik ruhaszalonja. Tanácsot ad, ajánl, 
tervez. A művésznő szerint legfontosabb, hogy tisztába legyünk saját értékeinkkel és azokat 
hangsúlyozzuk. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak képeken, hanem a valóságban is 
találkozzanak a művészettel, közelről is megnézhessék a képeket. Rákhely Zsófia textilképei 
a ritmusra, a kontrasztokra, a játékosságra épülnek. 

„Nem baj az, ha a gyerekek azt érzik, mondják: de hiszen ezt én is meg tudom csinálni. 
Rákhely Zsófi textilképein szokatlan anyagokat, melléktermékeket, hulladékokat dolgoz fel. 
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Abból épít fel és teremt új világot, amit mások már a szemétbe dobnának. Különböző 
struktúrájú anyagokat ütköztet, képein keresi a harmóniát, az arányokat, érdekes kontrasztokat 
hoz létre.Többféle technikát ötvöz, varrás, textilragasztás, tűnemezelés. A képek címei és a 
felhasznált anyagok érdekes szimbiózisban vannak.  Adják meg Önök is a módját, 
helyezzenek el szép tárgyakat, művészeti alkotásokat környezetükben! Melegen ajánlom 
figyelmükbe Rákhely Zsófia iparművész kiállítását. ” - zárta szavait Petró Ágnes.  

A megnyitóbeszéd után Novák Ferenc polgármester is köszöntötte a művésznőt, majd a jelen-
levők megtekintették a képeket. 

Móra könyvtári játék  

Ebben az évben is meghirdettük az immár hagyományos Móra-napi könyvtári játékunkat. A 
játék egy fordulóból állt. Előre megadtuk, mely regényekből lesz a feladatlap, s a helyszínen 
kellett ezt megoldani a gyerekeknek, természetesen, hogy már könyvet nem használhattak 
hozzá. A könyvtári játékra 6 iskolából 18 tanuló jelentkezett. Az 5-6. osztályosok Szabó 
Magda: Tündér Lala című regényéből töltöttek ki feladatlapot. A végeredmény:  

1. helyezett: Szabó Bálint (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
2. helyezett: Fehér Donát (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
3. helyezett: Horváth Hanna (Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros) 
 A 7-8. osztályosok Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című regényének ismeretéből 
versenyeztek. A 45 percben kitöltött feladatlapot legsikeresebben megoldók: 
  
1. helyezett: Besze Brigitta (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
2. helyezett: Farkas Adél (Deák Ferenc Általános Iskola, Zalaszentgrót) 
3. helyezett: Köncz Csilla (Zalakomári Általános Iskola) 

 A könyvtári verseny eredményhirdetésén oklevél és könyv volt a legjobbak jutalma. A ver-
senyek szünetében ivólével és pogácsázással, filmvetítéssel, játékos foglalkoztatóval tölthet-
ték el az időt a gyerekek. 

A versenyzőknek átadott okleveleken és emléklapokon, a felkészítő tanárok emléklapjain 
Csöndör Kamilla, iskolánk 6. osztályos tanulójának rajza emlékeztetheti a Móra-napok részt-
vevőit erre az együtt eltöltött, kellemes hangulatú, s reméljük sokaknak szép élményt nyújtó 
zalakarosi délutánra. 

 Tojásírás a városi és iskolai könyvtárban 

 2014. április 10-én 14 órától a felső tagozatosok közül vettek részt jópáran a könyvtár által 
szervezett húsvétváró készülődésben. Gyimesi asszonyok érkeztek hozzánk és mutatták meg a 
tojásírás hagyományait. Kesicével varázsolták a tojásokra a szebbnél – szebb viaszmintákat, 
majd piros tojásfestékbe tették őket. Elárulták, hogy náluk csak pirosra festett tojás kerül a 
húsvéti asztalra, s mindig kerül a tálba egy minta nélküli, csupán csak piros tojás is. A tojás-
festékkel meg is mossák egy kicsit az arcukat, hogy egész évben pirosak, azaz egészségesek 
maradjanak. Miközben meséltek magukról, kikerültek a festőléből a tojások. Meleg rezsóra 
tették őket és egy ruhával törölték le róluk a viaszt. Így bújtak elő a gyönyörű motívumok. A 
gyerekek is megpróbálták ezt a hozott főtt tojásokra megfesteni. Nagyon ügyesen dolgoztak, 
de sajnos volt olyan is, akinek berepedt a tojása. Ugyanezt próbálhatták ki a felnőttek is 16 
órától. Akinek nem sikerült annyira ez a nem is könnyű feladat, az vásárolhatott is az előre 
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elkészített darabokból. A tojásírás után Vig Zsolt miháldi borász tartott előadást „Az ünnepi 
asztal borai” címmel. Aki akarta, meg is kóstolhatta az általa ajánlott finom nedűket. 

 

Költészet napja a könyvtár szervezésében 

Április 11-én szerte az országban, így nálunk is megemlékezések és különböző rendezvények 
zajlottak József Attila születésnapján, amely egyben a magyar költészet napja is. A színpaddal 
berendezett aula várta délután a zalakarosi iskola diákjait, hogy közösen emlékezzünk és hall-
gassunk meg különböző verseket, melyek magyar költők tollából kerültek ki. Horváth Zita, 
iskolánk könyvtárosa néhány mondattal ismertette e jeles napról a tudnivalókat. Majd a Gara-
bonciás együttes koncertjét hallgathatták meg: „Mondok, mondok éneket” címmel. Az elő-
adás során több magyar költő verse hangzott el megzenésítve, többek között József Attila, 
Weöres Sándor, Nagy László versei is. A remek hangulatú előadás után az „Írjunk rajzhoz 
verset, mesét!” című pályázat díjátadója következett. A pályázatra beküldött 22 mű szerzői is 
meghívásra kerültek. Köztünk volt a képek festője, Varga Attiláné művésztanár és a háromta-
gú zsűri is. Halmos Ildikó, Antal Anita és Bakonyi Rita, akik többek között tanári végzettség-
gel is rendelkeznek, értékelték a verseket és prózákat. A legügyesebbek oklevelet és könyvju-
talmat, a többiek noteszt, füzettartót vagy emlékkönyvet kaptak az emléklap mellé. Minden-
kinek az oklevelén az a kép volt beszerkesztve, melyről a verset vagy a mesét írta. A díjátadó 
után még egyszer meg lehetett tekinteni a képeket és beszélgetni, találkozni lehetett az alko-
tóval is. 

Már esteledett, amikor a felnőtteket vártuk szintén a „garabonciásokkal” egy újabb, felnőtte-
sebb előadásra. A felnőtt kategória díjátadójával kezdődött a program, hiszen az „Írjunk rajz-
hoz verset, mesét!” pályázatra három vers érkezett ebben a kategóriában. 

Pataki Jánosné és Horváth Zita felolvasták verseiket és Novák Ferenc verse is felolvasásra 
került, mert sajnos ő nem tudott jelen lenni ezen a rendezvényen. Mindhárman a közönség 
elismerését érdemelték ki, s a zsűri mindhármukat oklevéllel és könyvvel jutalmazta. A to-
vábbi jutalom pedig nem csak nekik, hanem a közönségnek is a Garabonciás együttes előadá-
sa volt, hiszen gyönyörű verseket énekeltek a csekély számú, de annál lelkesebb közönség-
nek. 
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 Kézműves foglalkozások a könyvtárban 

Papírmadár, húsvéti tojástartó, farsangi álarckészítés és papírból jegesmedve készítés szerepelt 
az év ezen felében a kézműves foglalkozások palettáján a könyvtárban. Általában alsó tagoza-
tos gyerekek jöttek hozzánk a foglalkozásokra. Néha annyian jelentkeztek, hogy csoportokba 
osztottuk őket és időpontokra jöttek elkészíteni az adott játékot, ajándékot. Az alapötlet után 
sokan egyéni kreativitásuknak megfelelően dekorálták, vagy egészítették ki a munkadarabot. 
Jó volt látni az arcokon az örömet, mikor elkészültek, s vihették haza kis munkáikat. Gyakran 
kérdezték ilyenkor, hogy legközelebb mit készítünk? Emiatt is szeretnénk a jövőben ezeknek a 
foglalkozásoknak a számát megtartani, hiszen tapasztaltuk, hogy nagy igény van rá a gyerekek 
körében.  
 
                                            Horváthné Nagy Elvira 
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