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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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