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A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK A ME-
GYEI KÖNYVTÁR KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 
AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 
 
A könyvtári információs közösségi helyeken tartandó rendezvények közül kiemelkedtek a 
költészet napi, a gyermeknapi, az ünnepi könyvheti rendezvények. Fontos szerepük volt még  
a könyvbemutatóknak, a játszóházi és a kézműves foglalkozásoknak,  falunapi, idősek napi 
rendezvényeknek, és az egyéb helyi közösségi találkozóknak. 
 
Költészet Napja 
A költészet napja tájékán számos előadás örvendeztette meg a könyvtári szolgáltató helyek 
lakosait: a Garabonciás Együttes szerepelt Pókaszepetken. „Játszani is engedd” címmel Lázár 
Péter költővel találkozhattak Zalavégen a felújított könyvtárban. A Palackposta címmel meg-
jelent, Zalai-muravidéki írók, költők antológiájának bemutatására került sor Misefán. Közre-
működött a Pannon Tükör szerkesztősége és Kelemen Gyula. A Kávészünet együttes lépett 
fel Alsónemesapátiban, Bagodban, Bocföldén, Bucsuszentlászlón, Nagykapornakon és Pa-
csán, előadásuk szintén a költészet napját tisztelte meg. 
 

 
 
Gyermeknap 
Boncodföldén Gergely János előadóművész szerepelt, valamint játszóházat tartottak Marcsi-
val és Mayával. Jurina Beáta és Kovács Kata előadóművészek műsorát láthatták a gyermekek 
Nagypáliban.  A Ziránó Bábszínház lépett fel Szentpéterúron és Zalabérben. A Rajzoló-
Daloló Együttes színes produkciójában gyönyörködhettek a baki, az egervári és a sárhidai 
érdeklődők. Ecsedi Erzsébet színművész Gellénházán lépett fel a „Mondd, szereted az állato-
kat? című összeállítással. Kisbucsán szünidőköszöntő műsort hallgathattak meg a gyerekek a 
Lorenzó Együttes előadásában. 
 
Ünnepi könyvhét, író-olvasó találkozók 
Az ünnepi könyvhéten Turbuly Lillával találkozhattak a gyerekek Alónemesapátiban, ahol a 
„Kosársuli”. c. kötetét mutatta be az írónő, Batykon, Pakodon és Zalaszentivánon pedig „A 
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talált szív” című kötetével ismerkedhettek meg. Nyulász Péter író „Helka” c. művének a be-
mutatására került sor Bakon, Gellénházán, Teskándon és Tófejen. Nógrádi Gáborral Söjtörön 
találkozhattak a műveire kíváncsi olvasók. 
 

 
 

A Kakaó Zenekar szerepelt Becsvölgyén, Csonkahegyháton és Egerváron, de a környező tele-
pülések iskolásai is láthatták a zenés produkciót. 
 

 
 

 
Falunapok, Idősek Napja 
Lőrincz Nikol és Szilinyi Arnold, a Hevesi Sándor színművészeinek előadásában gyönyör-
ködhettek Misefán.  A Varnyú Country zenés műsorát láthatták a község lakosai Kispáliban. 
A Kishétrét Együttessel találkozhattak Orbányosfán és Baktüttösön. Gősfán a Zalaszentmihá-
lyi Nótázók, a Teskándi Színjátszók Alkalmi Társulata, valamint a Rozmaring Táncsoport 
szórakoztatta a közönséget. Nemesszentandráson Hertelendy Attila színművész előadását 
hallhatta a közönség. Petrikeresztúron Merics Nikolett lépett fel. A Botfai Citerazenekar Zala-
csében, Zalaháshágyon, valamint Nemesszentandráson adott zenés műsort a Szentandrás nevű 
települések találkozóján. 
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Játszóházak és kézműves foglalkozások 
A könyvtár munkatársai a területen számos kézműves foglalkozást tartottak, főleg gyermekek 
részére. Cserhalmi Henriette vezetésével könyvkötészeti bemutatók voltak: Gellénházán, Pa-
csán, Pölöskén, és Tófejen. Pál Attiláné a zalaszentgyörgyi óvodában 3 alkalommal tartott 
foglalkozást a tanítványainak. Szili Erika és Tóth Renáta Kemendolláron és Pakodon tanítot-
ták a gyerekeket. 
 
Felhasználóképzés 
Alapfokú internet felhasználó képzést vezettek könyvtáros kollegáink Alsónemesapátiban, 
Pacsán és Söjtörön. A digitális írástudásról pedig Zalatárnokon hangzott el előadás. Az Inter-
net Fiesta hetében: „Kapcsolatok a facebookon” címmel szerveztünk előadást Zalaháshágyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb rendezvények 
Kiss Gábor igazgató tartott helytörténeti előadást Kisbucsán. Bánfalvi Péter csillagászati be-
mutatót tartott Sárhidán. Gedeon Tamás és Szalai Attila képes úti beszámolóját Kemendollá-
ron, Pakodon, Söjtörön, és Zalaszentivánon hallgathatták meg az érdeklődők. 
A leírtakból kitűnik, sokszínű és változatos témájú rendezvények zajlottak a településeken. 
Mindez köszönhető a rendezvényekre biztosított forrásoknak, a fogadókészségnek és a kollé-
gák munkájának.  
 
Továbbképzések a községi könyvtárosoknak 
 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban májusban 13 községi könyvtáros végezte el az 
alapfokú könyvtáros  tanfolyamot. Ősztől újabb képzések indulnak intézményünkben, amely-
re folyamatosan várjuk a jelentkezőket.  
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Megújuló községi könyvtárak 
 
Kustánszeg még 2009-ben nyújtotta be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
által hirdetett IKSZT pályázatot, de a projekt csak sok huzavona után valósulhatott meg. A 
művelődési ház és könyvtár felújítása 2014-ben kezdődött meg: külső és belső felújításra, a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére fordították az elnyert 23 millió Ft-ot. A 
felújított épület alapterülete közel 200 m2, számos új helyiséggel bővülhetett, így könyvtársa-
rok, a civil szervezet számára biztosított helyiségek, rendezvény és előadóterem is megtalál-
ható az épületben. Az IKSZT a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető, mivel szá-
mukra kialakított járda, vezetősáv az épületen kívül is, belül is igénybe vehető. Az épületben 
új bútorzat, 6 db számítógép, multifunkcionális nyomtató, TV, házi-mozi rendszer, projektor, 
digitális fényképező-gép, videó kamera, áll rendelkezésre, és elérhető W-fi hálózat is.  
Vasboldogasszony az „Adósságkonszolidációban nem részesült települések számára a lakos-
ság számának megfelelő mértékben” c. kiírásra pályázott, és a BM-től jelentős összeget ka-
pott, amelynek egynegyedét a könyvtári információs és közösségi hely felújítására használták 
fel. 
A közel 3 000 kötetes gyűjtemény egy épületben található a helytörténeti kiállítás számára 
fenntartott helyiséggel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az épület teljes homlokzati része megújult a felújítás során. Hőszigetelés is történt, valamint 
új nyílászárókat szereltek be. A könyvtár helyiségében a magas belmagasság miatt álmennye-
zet beépítésére került sor.  A 60 éves armatúrák helyébe korszerű világítótesteket helyeztek el. 
A régi parkettát felcsiszolták, és új vizesblokk is kialakításra került. Szakmai tanácsunk alap-
ján új és tetszetős könyvtári bútorok is készültek. Az épület alkalmas könyvtári programok 
befogadására is. 
A könyvtár környezete esztétikusabbá vált, mert külső tereprendezés, parkosítás is történt. 
Munkatársaink állománykivonást és állományrendezést végeztek, így korszerű könyvtári ál-
lomány várja az olvasókat.  
 
          Pál Éva 
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