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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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