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Hírek 

 

Továbbra is várjuk Kedves Olvasóinkat és Látogatóinkat az új nyitvatartási rend szerint. 

 
 

Őszi nyitvatartás 
 

Hétfő 12.00-18.00 

Kedd 09.00-17.00 

Szerda 09.00-18.00 

Csütörtök 09.00-17.00 

Péntek 09.00-17.00 

Szombat 8.30-12.00 

Vasárnap zárva 
 

 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK PROGRAMJAI KÖNYVTÁRUNKBAN 

3-10 éveseknek: 

2020. OKTÓBER 8. 16.15 – 17.00 

Alkossunk dekorgumiból! Bagoly állatfigura készítése 

2020. OKTÓBER 9. 16.15 – 17.00 

Fejlesztő biblioterápia a könyvtárban - foglalkozás gyerekeknek 

9-14 éveseknek: 

2020. OKTÓBER 6. 16.15 – 17.00 

Közösen együtt a Földért -Tegyünk környezettudatos jövőnkért a könyvtáros segítségével 

2020. OKTÓBER 7. 16.15 – 17.00 

Európa és Magyarország híres könyvtárai – Képes kalauz a könyvtárakról 
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 FEL A NETRE ÖREGEM! 9. 
Októberben is várjuk kíváncsi és lelkes Olvasóinktól internetes fejtörőnk megfejtéseit. 

További információ: http://javk.dfmvk.hu/dfmvk-aktualis/online-vetelkedo---fel-a-netre-8 

 
MUNKATÁRSAINK CIKKAJÁNLÓJA A KÖNYVTÁRUNKBA JÁRÓ 

FOLYÓIRATOKBÓL 
Munkatársaink színes, érdekes cikkeket ajánlanak az online sajtóból. 

http://javk.dfmvk.hu/hirek/munkatarsaink-cikkajanloja-a-konyvtarunkba-jaro-folyoiratokbol-10 

 
KÖNYVES BLOGGER 
Új sorozatot indítottunk, amelyben mindig bemutatunk egy-egy könyvekkel foglalkozó blogot. 

Legújabb bloggerünk: Anett, a Zakkant olvas blog szerzője 

http://javk.dfmvk.hu/hirek/konyves-blogger-20209 

 
A KIS HERCEG - DFMVK – HANGOSKÖNYV 
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című műve, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár munkatársainak felolvasásában az alábbi linken hallható: 

http://www.javk.hu/hirek/antoine-de-saint-exupery-a-kis-herceg---dfmvk---hangoskonyv 

 
FACEBOOK 
Kövessen bennünket facebook oldalunkon is, ahol hasznos információkkal, ajánlókkal várjuk. 

https://www.facebook.com/jozsefattilavarositagkonyvtar/ 

 

Könyvajánló 
 

 

 

 

Váncsa István: Lakoma 

A görög, török, ciprusi, libanoni, egyiptomi, marokkói, 

tunéziai, máltai konyhák legfinomabb ételeiből 

Váncsa István új szakácskönyve a Lakoma című sorozat 

első darabja, amely a mediterráneumból a görög, török, 

ciprusi, libanoni, marokkói, tunéziai és máltai konyhákat 

fogja át, 650 különlegesen finom recepttel.  

A könyv (akár a szerző előző szakácskönyve, amelyből 

már csaknem harmincezer példány fogyott, és séfek, 

éttermek is főznek belőle) nem csupán jól használható 

szakácskönyv, egyszersmind fölöttébb élvezetes 

olvasmány, kevéssé ismert kulturális, 

gasztronómiatörténeti érdekességek szórakoztató 

tárháza, lényege a teljesen egyedi, szubjektív, szellemes-

míves irodalmi szöveg. 

 

http://javk.dfmvk.hu/dfmvk-aktualis/online-vetelkedo---fel-a-netre-8
http://www.javk.hu/hirek/antoine-de-saint-exupery-a-kis-herceg---dfmvk---hangoskonyv
https://www.facebook.com/jozsefattilavarositagkonyvtar/


 

 

 

Roy Jacobsen: A láthatatlanok  (Ingrid Barrøy 1.) 

"A sziget dióhéjba zárt kozmosz, ahol a csillagok a hó 

alatt, a fűben szunnyadnak. A szigetet nem lehet 

elhagyni. Időről időre mégis mindig megpróbálja 

valaki… Ingrid Barroy egész családja – az állatok, a 

legelők, a remények és az álmok – egy sziget foglya. 

Apja arról álmodozik, hogy rakpartot épít, ahol majd 

kiköthetnek a hajók, de a világhoz való közeledésnek ára 

van. Ingrid anyjának más tervei vannak – még több 

gyerek egy még kisebb szigeten… 

A szigetlakók élete kemény: a szemétben turkálva vagy 

a víz fenekére leengedett hálóból szerzik mindennapi 

betevőjüket. Így amikor Ingrid elég idős hozzá, elküldik 

a szárazföldre, hogy egy gazdag családnál szolgáljon. 

Norvégia is éppen nagy változásokon megy keresztül: az 

Ingridet fogadó modern világ szeszélyes, és sokszor 

kegyetlen. 

Váratlanul tragédia történik, és Ingridnek vissza kell 

mennie, hogy megvédje azt az otthont, amiről azt hitte, 

már maga mögött hagyta." 

 

 
 

 

Holly Ringland: Szirmokba zárt szavak 

A kilencéves Alice Hart a világtól elszigetelten él a 

tenger partján, ahol édesanyja elbűvölő virágai és azok 

titkos történetei megóvják bántalmazó apjától. Ám 

amikor egy tragédia visszavonhatatlanul megváltoztatja 

az életét, Alice-t az addig soha nem látott nagymamája 

veszi pártfogásába, aki az Ausztráliában őshonos 

virágfajok mellett olyan nőknek is menedéket nyújt, akik 

a kislányhoz hasonlóan magukra maradtak és segítségre 

szorulnak. A viktoriánus hagyományok szerint minden 

virág más és más jelentéssel bír; az új életét építgető 

Alice ezt a virágnyelvet sajátítja el, hogy elmesélje 

mindazt, amit szavakkal képtelen. 

Azonban felnőttkorában egy családi titok, egy 

megsemmisítő árulás, és egy titokzatos férfi iránt érzett 

szerelem ráébreszti Alice-t, hogy vannak dolgok, 

amelyek kifejezéséhez több kell a virágoknál. Ahhoz, 

hogy igazán szabad lehessen, önmagából kell bátorságot 

merítenie, és kezébe kell vennie a legelsöprőbb 

történetet, amelyet ismer: a sajátját. A Szirmokba zárt 

szavak rabul ejtő történet a minket kísértő, elfojtott 

emlékeinkről és a mesélés gyógyító erejéről.  



 

 
 

 

Helen Russell: Egy év a világ legboldogabb 

országában 

Hogyan éljünk dán módra 

A dánok egyszerűen boldognak születtek, vagy nekünk 

is van esélyünk a boldogságra? Vajon mit tudnak, amit 

mi, többiek nem? 

Helen Russell egy női magazin szerkesztőjeként 

dolgozik Londonban, és látszólag mindene megvan. A 

soha véget nem érő munka, a hosszú ingázás és a 

hiábavaló küzdelem a teherbe esésért azonban lassan 

felőröli. 

Amikor a férjének állást ajánlanak a vidéki Dániában, 

Helen meglepő felfedezést tesz: a véget nem érő telek, a 

pácolt hering és a mennyei péksütemények földje nem 

csak a statisztikák szerint a legboldogabb hely a világon. 

Helen elhatározza, hogy – az oktatástól és a dán 

konyhától kezdve a lakberendezésen és a téli 

depresszión át a gyereknevelésig – egy év alatt kideríti a 

dán boldogság titkát. 

Szórakoztató és elgondolkodtató könyvéből 

megtudhatjuk, mit csinálnak jól (és mit rosszul) a dánok 

– és azt is, hogy miért jó nekünk, ha mi is egy kicsit dán 

módra élünk. 

 

 

 

Fredrik Backman: Hétköznapi szorongások 

Szilveszter előtti nap egy svéd kisvárosban. Egy 

ingatlanügynök úgy véli, ez megfelelő időpont egy 

lakásbemutatóra, ám nagyobbat téved, mint azt elsőre 

gondolnánk. Egy kudarcot vallott bankrabló ugyanis 

menekülés közben beront az épületbe, és túszul ejti az 

összes érdeklődőt: két megkeseredett IKEA-függőt, egy 

mogorva bankigazgatót, egy szomorú nénit, egy terhes 

nőt a párjával, egy nyúlfejet viselő ismeretlent, no meg 

magát a túlbuzgó ingatlanost.  

A rendőrség körülveszi a házat, és ahogy telik az idő, a 

nyolc összezárt – és egyáltalán nem túszhoz méltóan 

viselkedő – idegen lassan összeismerkedik, és kiderül, 

hogy sokkal több a közös bennük, mint hitték volna.  

A rabló viszont két rossz lehetőség közül választhat: 

rendőrkézre adja magát, vagy ott marad a lakásban ezzel 

a sok lehetetlen, ingerült emberrel, akikre mindannyian 

hasonlítunk kissé… 

 



   

Nicky Pellegrino: Az élet receptje 

Négy nő érkezik Szicília egyik kisvárosának 

főzőiskolájába. Moll az ínyenc blogger. Tricia a befutott 

ügyvédnő. Valerie a friss özvegy. Poppy az elvált 

ingatlanügynök. 

 

Luca Amore, a főzőiskola vezetője igazán sármos férfi. 

Azt hiszi, ez a tanfolyam is olyan lesz, mint a többi. Már 

eltervezte a menetrendet: hagyományos recepteket tanít 

a nőknek, és bemutatja a környék legjobb 

csokoládéműhelyeit, borászatait, pékségeit. 

Még egyikük sem sejti: mire az olasz kaland véget ér, 

nem csak a dél-olasz konyha titkaira derül fény, hanem 

mindnyájuk élete megváltozik. 

„Ínycsiklandó, romantikus és lenyűgöző.” JOJO 

MOYES 

„Egy nagy szelet édes élet.” Good HOUSEKEEPING 

„Vigyázz, éhesen ne kezdj bele!” COSMPOLITAN 

 

 

 

Maja Lunde: Kékség 

Maja Lunde 2015-ben egy csapásra meghódította a 

világot A méhek története című könyvével. Sorozatát 

most az ember és a természet sérülékenységéről szóló új 

regénnyel folytatja. Ezúttal az élethez leginkább 

szükséges anyagért, a vízért folytatott küzdelmet helyezi 

a középpontba. 

2017: Signe, a környezeti aktivista nemsokára 70 éves, 

de nem fél a tengertől. Nyugat-norvégiai szülőfalujából 

egyedül indul el egy vitorláshajón a francia tengerpart 

felé, hogy ott találkozzon a férfival, akit valaha nagyon 

szeretett. A hajó különleges rakománya szorosan 

kapcsolódik a kék bolygó sorsához. 

2041: David fiatalnak érzi magát ahhoz, hogy apa 

legyen, ám kislányával egyedül marad. Kettesben 

menekülnek a szárazságok sújtotta Dél-Európából észak 

felé, mivel már nem jut elegendő víz mindenkinek. 

Minden megváltozik, amikor az ország belsejében, egy 

kiszáradt kertben rátalálnak egy elhagyott, régi 

vitorláshajóra. 

A könyvajánlók és könyvborítók a www.moly.hu oldalról származnak. 

http://www.moly.hu/
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Interpress magazin 

Az Interpress Magazin, vagy röviden IPM, havonta 128 

oldalon megjelenő magyar ismeretterjesztő magazin, amely 

1975 óta létezik. 2002 óta új köntösben, de változatlanul 

izgalmas tartalmakkal jelenik meg. 

Céljának tekinti a tudomány megszerettetését és az olvasók 

tudásának fejlesztését, a fiatalok motiválását a tudományos 

munka iránt, mindezt lebilincselő, olvasmányos módon. 

A szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden 

tudományterületnek helyet adjon a lapban, így jelen van a 

természettudomány, történelemtudomány - benne ókori és 

újkori történelem -, pszichológia, társadalomtudomány, 

bölcsészettudomány és az orvostudomány is. A magazin 

állandó rovataiban környezetkultúrával, képzőművészettel, 

nyelvészettel, infotechnológiával, építészettel, illetve a 

legfrissebb tudományos hírekkel is foglalkozik.  

 

További információk: https://interpressmagazin.hu/ 

 
forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Interpress_Magazin 

 

 

 

Természetgyógyász magazin 

Az egészséges életmóddal, természetes gyógyító 

módszerekkel és ezotériával foglalkozó Természetgyógyász 

Magazin egyike az ország leolvasottabb havilapjának. 

Küldetése az alternatív gyógyító módszerek megismertetése, 

és az egészségkultúra növelése.  

A magazin hitelességét az országosan elismert 

szaktekintélyekből álló szerzői gárda garantálja. 

Egy magazin, mely valóban a testnek és léleknek szól! 

További információk:http://tgy-magazin.hu/kezdolap 

 

 

A lapszámok a könyvtárunkban elérhetőek és a legfrissebb számok kivételével 7 napra 

kikölcsönözhetőek. 

  



 
 

Nincs időm olvasni kihívás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 februárjában csatlakozott a József Attila Városi Tagkönyvtár egy országos 

kezdeményezéshez, 

amit Szabados Ágnes, az RTL KLUB műsorvezetője 

indított útjára. 

 

A témát Ági adja meg minden hónap első napján, 

amihez mindenki 

szabadon választott könyvekkel csatlakozhat. 

 

Minden hónapban más-más témában találhatnak  

ajánlott könyveket 

könyvtárunkban és honlapunkon. 

 

http://javk.dfmvk.hu/hirek/nincs-idom-olvasni---kihivas 

http://javk.dfmvk.hu/hirek/nincs-idom-olvasni---kihivas


 

 

 

Impresszum 

 

 

Megjelenik havonta 

Elérhetőségek: 

József Attila Városi Tagkönyvtár 

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. 

 

Tel.: +36-92/596-831 

e-mail: javtk@dfmvk.hu 

www.javk.hu 

Nyitvatartás: 

 

hétfő: 12.00 - 18.00 

kedd: 9.00 - 17.00 

szerda: 9.00 - 18.00 

csütörtök: 9.00 - 17.00 

péntek: 9.00 - 17.00 

szombat: 8.30-12.00 

JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány 

Adószám: 18959662-1-20 


