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irodalomkedvelők négy kategóriában mérhették össze tudásukat. E programon Kiss 
Gábor és Sebestyénné Horváth Margit a zsűrizésben vállalt feladatokat. 

 
Internet használó tanfolyam  

 
Október közepétől két szolgáltatóhelyen, Bagodban és Pacsán kezdődött 

számítógép- és internet használói tanfolyam. A 20 órás alapszintű képzésen elsősorban 
nyugdíjasok és munkanélküliek vesznek részt. A foglalkozásokat Kovácsné Pacsai Edit, 
illetve Sebestyénné Horváth Margit vezette.  

 
Továbbképzés 
 
November 22-én szakmai továbbképzést szerveztünk a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban. A program része volt a TEXTLIB kistérségi modul használat 
tapasztalatainak bemutatása, valamint a gyermekkönyvtári munkát segítő előadások 
(drámapedagógiai módszerek, papírszínház). 
 
        Sebestyénné Horváth Margit 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

Az ünnepi könyvhét alkalmával május 23-án Kiskutason Karafiáth Orsolya 
költővel találkozhattak a község lakosai. Május 31-én Nagykutason, június 1-én pedig 
Becsvölgyén tartott író-olvasó találkozót Fecske Csaba József Attila-díjas költő. Június 
3-án Ecsedi Erzsébet a Hevesi Sándor Színház színművésze előadásában hallhatták 
Rusell: Én Shirley c. monodrámáját. Június 9-én Misefára látogattak el a Pannon 
Tükör c. kulturális folyóirat munkatársai. A szerkesztőség tagjai: Péntek Imre és 
Szemes Péter ismertették a 25 éves folyóirat munkásságát, valamint bemutatták Utassy 
József:” Dalba fog az ember”, valamint Karáth Anita: „Panel jazz” c. kötetét is. 

 

 
Pannon Tükör est Misefán 
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Július 25-től egyhetes, bentlakásos olvasótábor szervezésére került sor 
Kustánszegen, ahol a foglalkozások keretében elhangzott Ecsedi Erzsébet 
„Kamaszságok” c. műsora is. 

Augusztus 6-án falunapot szerveztek Bödén, ahol a Baki Vidám Asszonyos 
műsorát tekinthették meg a látogatók. Augusztus 21-én szintén falunap volt Bakon, ahol 
a Pántlika Néptáncegyüttes műsorában gyönyörködhetett a közönség. Szeptember 24-
én Orbányosfán szüreti felvonulás volt. Az est vendégeként Bálint Csaba énekművész 
színes műsorán szórakozhatott a közönség. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében számos rendezvény zajlott a 
községekben.  Október 4-én Máté Angi meseíróval találkozhattak a teskándi iskolások. 
Október 5-én Vasboldogasszonyban dr. Bódis István háziorvos tartott egészség 
felméréssel egybekötött előadást, amelyet egészséges ételek kóstolása követett. A 
hagyományos szakmai napunkat október 6-án rendeztük meg, főleg községi 
könyvtárosaink részére. A programban elhangott dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 
igazgató előadásában a „Bibliobusz ezerrel”, avagy mozgókönyvtári ellátás Baranya 
megyében,  Vásár Marianna közművelődési referens tartott előadást „A zalaegerszegi 
kistérség kulturális missziója a kistelepüléseken” címmel, Pál Éva és Bognár Csilla 
tekintett vissza „A mozgókönyvtári ellátás 5 éve- könyvtáros szemmel” c. 
összefoglalójukban. ”Kistelepülések könyvtárai a vidéken élőkért” c. szakmai részben 
Baánné Tóthbán Tünde bocföldei, Scheiber Veronika nagylengyeli könyvtárosok, 
valamint Kámán Krisztián baktüttösi polgármester tartott előadást. Ebben az évben is 
átadásra került az „Olvasóinkért-díj”, amelyet Méhes Máténé lakhelyi könyvtáros 
vehetett át. Szintén ezen a napon Németfaluban a környező falvak népdalköreinek a 
bemutatkozására került sor. Október 7-én Káváson Antal Nándor, a nemessándorházi 
Történelmi Íjászkör tagja tartott rendhagyó történelem órát, valamint 
fegyverbemutatót. Október 9-én Nagylengyelben Agócs Gergely népzenész –
mesemondó előadását hallgathatták meg a gyermekek. A délután folyamán Hottón az 
érdeklődők megtekinthették a helyi néprajzi gyűjteményt és ellátogathattak Balogh 
Mihály népi fafaragó iparművész műtermébe. 
 

 
Antal Nándor történelmi íjász előadása Káváson 
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A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmával november 16-án a bocföldei 
gyerekekhez látogatott az Énekmondó Együttes. November 17-én a Kis Hétrét 
Együttes gyermekműsorát tekinthették meg az egervári iskolások. November 21-én és 
24-én Ecsedi Erzsébet színművész gyermekversekből összeállított zenés, táncos 
műsorában a gyermekek is közreműködhettek. Nagykapornakon 23-án dr. Csider 
Sándor költő találkozott az iskolásokkal. 
 

 
A Kis Hétrét Együttes Egerváron 

 

 
Csider Sándor Nagykapornakon 
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Ecsedi Erzsébet műsora Gellénházán 

 
November 21 - december 12-e között 20 órás kezdőszintű internet felhasználó 

képzésen vehettek részt Sárhida lakói. 
 

December 15-én ismételten megrendeztük a „Könyvtárosok karácsonya” c. 
összejövetelünket, ahol a Kis Hétrét Együttes ajándékozta meg műsorával a jelenlévő, 
főleg községi könyvtárosokat. 

 

 
 
Az év során a 33 rendezvénynek közel 1500 látogatója volt. 

 
          Pál Éva 
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