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DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR JÓZSEF ATTILA 
VÁROSI TAGKÖNYVTÁR 

 
Rendezvények 2016-ban  
 
Január 4-én tartottuk az Öröm kör idei első összejövetelét, melyen Horváth-Rashed 
Piroska gyógytornász a legkisebbeknek tartott mozgásos, mondókás foglalkozást, a 
nagyobbak Gaál Péter moldvai táncos dalos népi összeállítását hallgathatták meg, míg az 
ügyes kezűek a játszóházakban készíthettek téli tájképet és madárka ablakdíszeket. 
 
Január 6-án nyitottuk meg a „Megmutatom magam!” kiállítás-sorozatunk 100. tárlatát 
„Ünnep az ünnepben” címmel, melyen az Űrhajós úti Óvoda mutatkozott be. 
 
A már hagyományos tematikus napunkat január 23-án rendeztük meg, melynek 
főszereplői ezúttal a kutyák voltak. „Vakkantó” címmel versmondó versenyt hirdettünk 6-
10 éves gyerekeknek. Sokan jelentkeztek felhívásunkra, minden résztvevő emléklapot kapott. 
A játszóházakban papírból, filcből készíthettek kutyákat az érdeklődők, gyerekek és felnőttek 
egyaránt. A rendezvény idén is nagyon népszerű volt, majd 500-an vettek részt. 
 
A február 1-jén megtartott Öröm körben Godina Mónika gyógytornász Babusgató címmel 
tartott a piciknek és szüleiknek foglalkozást, a nagyobbakat zenés torna várta Tóth-Árvai 
Viktória tánctanárral, a játszóházakban álarcok és bohócfigurák készültek. 
 
Február 3-án a Kodály úti Óvoda „Kicsi kezek nagy karneválja” című kiállítását nyitottuk 
meg a „Megmutatom magam!” kiállítás sorozat részeként. 
 
Február 29. és március 5. között a könyvtár nyitvatartási idejében kiárusítást tartottunk 
leselejtezett dokumentumainkból (könyv, folyóirat, hanglemez, videokazetta). 
 
Március 2-án került sor a Landorhegyi Óvoda „Kikelet” című kiállításának megnyitójára. Ez 
alkalommal is Makovecz Tamás és Szakácsné Szentgróti Ágota ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe a kiállítást. 
 
Az Öröm kör soron következő programját a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház munkatársaival közösen rendeztük március 7-én. A legkisebbeknek és szüleiknek 
bemutatták a Baba-Mama Angol Helen Doron módszert, az ügyes kezűek ezúttal is a 
játszóházakban alkothattak húsvéti nyuszit. Az Öröm kör vendége volt Csapody Kinga írónő 
is. 
 
Március 17-én rendeztük meg az immár több mint 20 éves múltra visszatekintő, a város 
középiskolásainak szóló „Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőt”. Ebben az évben hat 
csapat versengett, mindegyikük alaposan felkészült, így szoros eredmény született. A 
zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium növendékei végeztek az első helyen, szorosan 
követték őket a Báthory István Szakképző Iskola diákjai, harmadik helyezést értek el a 
Munkácsy Mihály Tagintézmény diákjai. Minden résztvevő névre szóló emléklappal térhetett 
haza. Az első három helyezett oklevelet kapott, és könyvjutalomban részesült. 
 
Idén is csatlakoztunk az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz. Március 17. és március 24. 
között számos programmal igyekeztünk bemutatni az internet kínálta lehetőségeket. A kicsik 
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és a nagyobbak többek között virtuális kiállításokkal, online folyóiratokkal, ügyességi 
játékokkal ismerkedhettek meg. 
 
A József Attila Városi Versmondó Versenyt április 1-én rendeztük meg immár 47. 
alkalommal az általános iskola felső tagozatos diákjai számára. Idén 10 iskola 29 tanulója 
képviseltette magát a megmérettetésen. A megyei fordulónak április 9-én Lendva adott 
otthont. 
 
Április 4-én ismét a családokat vártuk az Öröm körbe. Vajda Margit „Kerekítő” 
foglalkozására, játszóházakba és bábos műsorra hívtuk a család apraját és nagyját. 
 
Április 6-án a „Megmutatom magam!” kiállítás-sorozatban Verő Réka, az Ady Endre 
Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanulójának kiállítás-megnyitójára invitáltuk az 
érdeklődőket. 
 
A Költészet Napjáról idén rendhagyó módon is megemlékeztünk. Verseket posztoltunk a 
könyvtár környékén, padokra, lámpaoszlopra, hintára és egyéb meglepő és szokatlan 
helyekre, hogy ezekkel is felhívjuk a figyelmet a magyar és a világirodalom gyöngyszemeire. 
 
Április 12-én Joós Tamás énekmondó volt a vendégünk. „Sebed a világ” című 
rendezvényünkön megzenésített József Attila verseket hallgathatott a nagyszámú közönség.  
 
Április 20-án nyitottuk meg a „Milejszeg bemutatkozik” – Értékek a „szegek” vidékéről 
című kiállításunkat, mely május 20-ig volt látható a könyvtár nyitvatartási idejében.  
 
Április 27-én Keresztury Dezsőre emlékeztünk. A halálának 20. évfordulójára rendezett 
„virrasztáson” tisztelői, barátai emlékeztek a nagy polihisztorra. Az emlékest résztvevőit 
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város polgármestere köszöntötte. 
 

           
 
A május 2-i Öröm körben a legkisebbeket zenebölcsi várta, a nagyobbacskák és szüleik a 
játszóházakban próbálhatták ki kézügyességüket, míg a játékos kedvűek „A családok napja” 
alkalmából a családi szerencsekerék játékkal ismerkedhettek a Zala Megyei Család, 
Esélyteremtési Ház munkatársainak közreműködésével. 
 
Május 4-én az „Élj, míg élsz!” mottó jegyében a Nyugi Nyögi Ko(ó)r című könyv bemutatója 
kapcsán vetítéssel egybekötött interaktív együttgondolkodásra vártuk a nyugdíjasokat, illetve 
a leendő nyugdíjasokat egyaránt. A nyugdíjas kor lélektani sajátosságait a pszichológus, írónő 
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Balla M. Anna és orvos férje közreműködésével humoros formában hallhatták a résztvevők. 
A találkozó végén könyvvásárlásra és dedikálásra is volt lehetőség. 
Ezen a napon az írónő és férje a Belvárosi Nyugdíjas Otthonház lakóinak is tartott egy 
hangulatos, hasznos tanácsokkal teletűzdelt előadást.  
 
A Madarak és fák napja alkalmából hívtuk meg könyvtárunkba május 10-én Megyer Csabát, 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjét, aki vetített képes előadást 
tartott a gyerekeknek. A diákok Zalaegerszeg környékének természeti kincseivel 
ismerkedhettek meg.  
 
Az „Olvassunk együtt!” és az Olvasó manó könyvolvasó verseny eredményhirdetését 
ugyancsak május 10-én rendeztük meg. A résztvevő gyerekek Gévai Csilla írónővel 
találkozhattak. 
 
Május 11-én ismét kiállítás-megnyitóra került sor könyvtárunkban. Kócsuk Veronika és 
Salamon Márton, az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanulóinak munkáiban 
gyönyörködhettünk. 
 
Vollein Ferenc: Tündérország című képzőművészeti kiadványát május 26-án mutattuk be. 
A megjelenteket Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár 
igazgatóhelyettese köszöntötte, a kiadványt Szemes Péter esztéta mutatta be. Az estet a 
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek műsora 
színesítette. 
 
Május 27-én Zalabesenyőben, a Közösségi Házban Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha 
kincsei című ételkóstolóval egybekötött könyvbemutatójára került sor. 
 
Június 6-án, az Ünnepi Könyvhét nyitányaként, Péterfy Gergely író volt a vendégünk.  
A beszélgetést Iványi Ildikó nyugdíjas pedagógus vezette, aki igyekezett átfogó képet adni az 
író eddigi munkásságáról, külön kiemelve  a szerző Kitömött barbár című díjnyertes kötetét. 
 
Ezen a napon volt az Öröm kör nyár eleji utolsó összejövetele – folytatás majd 
szeptemberben- melyen mesehallgatással, mondókás játékokkal és játszóházakkal vártuk az 
érdeklődőket. 
 
2016. július 1.: Lezárult az egyhetes Könyvtár-Net Tábor. A programon a gyermekek 
megismerkedhettek a legfrissebb alkalmazásokkal és online felületekkel, majd megszerzett 
ismereteiket egy fotózással és képszerkesztéssel egybekötött kiránduláson is 
kamatoztathatták. 
 
2016. augusztus 1-5.: Olvasótábor. A könyvtárban és külső helyszíneken megtartott 
foglalkozásokon az olimpiák és a különböző sportágak történetével, jeles szereplőivel 
ismerkedtek a táborozók.  
 
2016. augusztus 4.: Könyvtárunk is részt vett az Anyatejes Világnap zalaegerszegi 
rendezvényén, ahol külön standon népszerűsítettük szolgáltatásainkat, programjainkat. 
 
2016. szeptember 5.: Öröm Kör; Író-olvasó találkozó Finy Petrával. A Milu-sorozat, a 
Seprűsrác meséi és más közkedvelt könyvek szerzője interaktív, játékos bemutatót tartott 
könyvtárunkban. 
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2016. szeptember 7.: Indián nyár – a Megmutatom magam! sorozat keretében nyitottuk meg 
az Eötvös József és a Liszt Ferenc Általános Iskola 4. évfolyamos tanulóinak tárlatát. 
 
2016. szeptember 17.: Könyvtárunk gyermekrészlegének szolgáltatásaival a Zalaegerszegi 
Családfesztiválon is találkozhattak olvasóink. Kollégáink őszi mesékkel, rejtvényekkel és 
természetbarát játékokkal várták a családokat. 
 
2016. szeptember 22.: Pécsi Gabriella emlékest. Halálának 10. évfordulóján tisztelői, 
kortársai emlékeztek a Göcseji Tulipánként is ismert költőnőre. 
 

            
 
2016. szeptember 30.: Népmese Napja – Benedek Elek születésnapján „Legkedvesebb 
meséim” címmel rendeztük meg hagyományos felolvasó napunkat. A programon óvodások, 
általános iskolások és nevelőik vettek részt. 
 
2016. október 3.: Öröm Kör; Író-olvasó találkozó Balázsy Panna írónővel. A Szandra és a 
3.B sorozat szerzőjével dedikálással egybekötött programon találkozhattak a gyerekek. 
 
2016. október 4.: Pingvin Pityu előadása. Az interaktív programon a szelektív 
hulladékgyűjtés szabályaira és a környezetvédelem fontosságára tanította meg az óvodásokat 
a „Déli-sarkról érkezett vendég”. 
 
2016. október 5.: Csoportos tárlatvezetés a Keresztury Házban. Keresztury Dezső, a 
politikus, író, költő életútjának és pályájának főbb állomásairól a család egykori villájában 
tájékozódhattak a középiskolás diákok. 
 
2016. október 5.: „A szivárványon túl” címmel tekinthették meg Balogh Eszternek, az Eötvös 
József Általános Iskola 3.b osztályos tanulójának alkotásait az érdeklődők. 
 
2016. október 6.: Gaál Zsuzsanna: Az őrségi konyha kincsei című kötetével ismerkedhettek 
olvasóink. A rendezvényen a régió néhány jellegzetes ételét, süteményét meg is kóstolhatták a 
résztvevők. 
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2016. október 9.: Az Őszi Könyvtári Napok programzárója, Könyves Vasárnap. E napon 
kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, a Meseerdő Bábszínház előadásával, valamint két 
játszóházzal is vártuk olvasóinkat. 
 
2016. október 10-15.: Leselejtezett, ám értékes és még használható könyveinkből, 
folyóiratainkból válogathattak az érdeklődők hagyományos könyvvásárunkon. 
 
2016. október 13.: 90. születésnapján köszöntöttük Nyakasné Túri Klárát, könyvtárunk 
nyugalmazott vezetőjét, aki 1978-tól gondozta a Keresztury-hagyatékot.  
 
2016. október 19.: Az őrségi konyha kincsei című könyv bemutatója a ságodi 
fiókkönyvtárban. Az ételkóstolóval egybekötött programon a kötet szerzőjével, Gaál 
Zsuzsannával találkozhattak az érdeklődők.  
2016. október 20.: Könyvtárunk adott helyet a Deák Ferenc Szavalóversenynek, melyet 
középiskolások számára hirdetett meg a Deák Ferenc Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola. 
 

 
 
2016. október 26.: Zalaegerszeg értékei – beszélgetés Seres Péter és Gyimesi Endre képes 
albumáról. A sajtófotós és a történész szerzőpáros közös kötetük keletkezésének történetébe 
és a megyeszékhely kevésbé ismert titkaiba avatta be a hallgatóságot. 
 
2016. november 7.: A Márton-nap hagyományai is megelevenedtek a novemberi Öröm Kör 
programjain. 
 
2016. november 9.: Őszi hangulatban – az Eötvös József Általános Iskola 4. osztályos 
tanulóinak bemutatkozó tárlata nyílt meg könyvtárunkban. 
 
2016. november 21.: „Fogas kérdések” - Kóta Erika dentálhigiénés szakember előadása.  
A programon a gyermekek játszva sajátíthatták el a helyes száj- és fogápolás szabályait. 
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2016. november 24.: Antik-tak kiállítás Hujber Sándor óragyűjteményének legérdekesebb 
darabjaiból. A tárlaton különleges óraszerkezeteket, valamint svájci, orosz karórákat is 
megtekinthettek a látogatók. 
 
2016. december 3.: Indián Varázs Mesemondó Verseny általános iskolás diákoknak. A 
rendezvényen a városi és városkörnyéki intézmények több mint 50 diákja vett részt. Négy 
korcsoportban 19 helyezést, illetve közönség- és különdíjat oszthattunk ki a legjobb 
mesemondóknak. 
 
2016. december 7.: Babakocsis barátság – Horváth Szidónia Ágnes és Szilasi Lili Katalin 
alkotásaiból nyílt tárlat. Mindkét kiállító az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
tanulója. 
 
2016. december 13.: Karácsony a Belvárosi Nyugdíjas Otthonházban a Liszt Ferenc 
Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. 
 
2016. december 14.: Könyvtárosok karácsonya 
Ünnepi műsorral egybekötött program a kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok részvételével. 
A nyugdíjba vonuló kollégák köszöntése mellett ekkor tartottuk meg a Fel a netre öregem! 
online vetélkedő eredményhirdetését is. Itt adták át első ízben a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Zala Megyei Szervezete által alapított „Zala Megye Könyvtárügyéért” díjat.  
 
          Kereki Judit 
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