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A második félév során főleg  a KSZR által támogatott falunapi rendezvények, szüreti 
felvonulások, az Országos Könyvtári Napok programjai, a szép korúak napján tartott 
előadások, a adventi kézműves foglalkozások, a Mikulás napi meglepetések, valamint a 
karácsonyváró műsorok voltak jelen szolgáltató helyeinken. 

Országos Könyvtári Napok 

A tavalyi év második felében, főleg október folyamán számos ismeretterjesztő, zenei, 
bábszínházas produkció hangzott el, de az érdeklődők írókkal is találkozhattak. 

Kiss Gábor  a DFMVK igazgatója „Zalaiak az első világháborúban” címmel vetítettképes 
előadást tartott Káváson, Sárhidán és Vasboldogasszonyban. Majoros Nóra írónő tartott 
találkozót Pókaszepetken és Zalabérben. Bábelőadásokban gyönyörködhettek a gyerekek 
Csatárban, ahol az Álomzug Társulás szerepelt, Nagypáliban a Meseerdő Bábszínház 
előadását láthatták, Szentpéterúron   papírszínház segítségével mutatott be darabot Tóth 
Renáta, míg Teskándon a Batyuszínház előadását láthatták.  

 

 

 

Zenei élmények részesei is lehettek a könyvtárhasználók: Pakodon a Kis Hétrét 
Együttessel, Teskándon  az Énekmondó együttessel,  Zalaszentmihályon pedig a 
Kávészünet Együttessel. Kisbucsán iskolaváró ünnepséget szerveztek a Kis Hétrét 
Együttessel. 
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Író-olvasó találkozók 

November folyamán  Pacsán Nádori Líviával, Zalaszentivánon Gimesi Dórával, 
Bagodban pedig Molnár Krisztina Ritával  találkozhattak az érdeklődők. 

 

 

Felhasználóképzés 

A második félévben Milejszegen, Nemesrádón, Pacsán és Sárhidán voltak alapfokú 
internet és egyéb felhasználói tanfolyamok, de a DFMVK-ban is számos tanfolyam, 
előadás hangzott el a községi könyvtárosok részére. Az ősz folyamán a további 
érdeklődésre való tekintettel folytattuk az alapfokú könyvtáros képzést, amely szintén 20 
órás volt.  Összességében az év folyamán 20 fő végezte el a tanfolyamot.  

Falunapok, szüreti felvonulások. 

A szép tájakon, a könyvtári gondozási körünkbe tartozó településeken nagy hagyománya 
van a falunapok és a szüreti felvonulások megtartásának. A lehetőségekhez mérten 
igyekeztünk azokat a rendezvényeket támogatni, amelyek a helyi hagyományokat 
ápolják, főleg irodalmi, zenei műsorok megszervezésével. 

A kustánszegi falunapok alkalmával és az orbányosfai falunapon Ecsedi Erzsébet 
gyermekműsorát láthatták. Ő lépett fel Lickóvadamoson is Ecsedi Csengével, ahol ”A 
valami kis szerelem”c. műsorukat adták elő. Lickóvadamoson szerepelt még Boronyák 
Adrienn táncművész is. Bocföldén az Ákovita Népzenei Együttest hallhatták, de ők 
léptek fel a község kultúrházának avatásán is. Becsvölgyén és Zalacsében a Zalaegerszegi 
Fúvószenekar nyújtotta a zenei aláfestést  a felvonuláshoz,  és a későbbi koncerten a 
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Válicka Citerazenekar is fellépett .Bezeréden az Orfeum Színpad Kft. szervezésében 
láthatott a közönség színvonalas műsort a különböző fellépőkkel, ezt megelőzően tréfás 
szüreti felvonulás zajlott. Bödén a Zalaapáti Harmonika Zenekar és a KISZÖV Senior 
Népzenei Együttes adott színvonalas műsort. Bucsuszentlászlón Oláh Tamás  
előadóművész bohócszámokkal szórakoztatta a gyerekeket. Csatárban  a falunapot 
megelőzően a szüreti felvonulást a Bíborka Táncegyüttes műsora színesítette. Hottón 
Jurina Beáta vidám műsorát láthatták, de közreműködött az Orfeum Színpad Kft. is. 
Nagykapornakon a Kisbalaton Táncegyüttes fergeteges táncaiban gyönyörködhettek. 
Nagykutason a falunappal együtt csatlakoztak a „Szeretlek Magyarország” c. országos   
akcióhoz, ahol a Göcsej Baranta Haditorna Kör   tartott bemutatót az ősi magyar harci 
eszközökről, de a vállalkozó kedvűek  gyakorolhattak is a  fegyverekkel. Rajtuk kívül 
felléptek még a Szarkaláb Néptáncegyüttes  tagjai is. Nagylengyelben a Zalai 
Táncegyüttes adott műsort, de közreműködött Nagy Jonathan bűvész is. Nemeshetésen a 
Gyesztenyefesztiválon a Bucsuszentlászlói Népdalkört, valamint a Zalaegerszegi 
Fúvószenekart hallgathatták meg. Nemesrádón a helyi Kurázsi Egyesület szervezett 
színvonalas  műsort. Németfaluban és Salomváron Hertelendy Attila színművész 
szerepelhetett. Pálfiszegen Lőrincz Nikolette és Szilinyi Arnold színművészek zenés 
műsorát hallhatták. A rendezvények magasabb színvonalának segítésére érdekében 
támogattuk a műsorok hangosítását, pl.: Babosdöbrétén, Hottón, Kiskutason  és 
Zalacsében. 

Idősek, vagy Szépkorúak napja 

A nyugdíjasok körében nagyon népszerű a harmonika zene és az énekes zenei műfaj, 
valamint a néptánc. A zalaapáti  Harmonika Zenekart látták vendégül Almásházán, 
Egerváron, Pusztaedericsen, és Salomváron. Almásházán a Nagyváthy Néptáncegyüttes 
is fellépett. A Zalaszentmihályi  Nóta és Népdalkör lépett fel  Zalatárnokon az idősek 
napján és a Szent Márton napon. Hertelendy Attila szerepelt  Vasboldogasszonyban és 
Vaspörben. Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge Káváson adtak műsort „Valami kis 
szerelem” címmel. 

Mikulás ünnepségek 

Alibánfán Kelemen Gyula szereplésével rendezték meg a mikulás műsort. 
Alsónemesapátiba a Ziránó Bábszínház látogatott el. Csonkahegyháton és Pálfiszegen 
Ecsedi Erzsébet és Ecsedi Csenge színművészek  zenés összeállítását hallhatták a 
gyerekek. Gellénházán a Zabszalma Együttes lépett fel. Káváson a Kávási Ifjúságért 
Alapítvány szerveztt színvonalas műsoert. Kustánszegen a Kis Hétrét adott zenés-verses 
összeállítást. Nemesapátiban Jurina Beáta zenés műsorát láthatták. Ormándlakon Oláh 
Tamás előadóművész  vidám jelenetein szórakozhattak. Ozmánbükön a Kakaó Zenekar 
lépett fel, de az iskolások is szerepeltek. Zalaboldogfán a Családi Intézet munkatársai 
szerepeltek. 
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Adventi, és karácsonyváró rendezvények 

A Csonkahegyháti Ifjúsági és Kulturális Egyesület adventi  foglalkozásokat és műsorokat 
szervezett az érdeklődőknek. Dötkön a Kis Hétrét Együttes lépett  fel. Kemendolláron, 
Milejszegen, Sárhidán és  Zalaigricén „Advent varázsa” címmel az Énekmondó együttes 
műsorát láthatták. Lakhegyen  Jurina Beáta és Kovács Kata  műsorát hallgathatták, de 
számos helyi csoport is fellépett. Nagykutason az adventek alkalmával lázas karácsonyi 
előkészületekre került sor. Petőhenyén Sziráki Péter zenés karácsonyi műsorát nézhették 
meg. Petrikereszturon  a helyi színjátszók segítségével  megtartották a „Lámpások 
éjszakáját”. Söjtörön és Tófejen a Kávészünet Együttes szerepelt karácsonyi 
összeállításával. Zalaboldogfán Csordás István és Harmonikazenekara adott zenés 
műsort, valamint fellépett a helyi 7 Szoknya, 7 Nadrág  Együttes is vidám, táncos 
műsorával. 

Játszóházak és kézműves foglalkozások 

A területünkhöz tartozó szolgáltató helyeken a könyvtár munkatársai számos játszóházat 
és kézműves foglalkozást tartottak a gyerekek számára. Batykon, Pakodon és Zalaigricén 
karácsonyi kézműves foglalkozás zajlott Tóth Renáta és Szili Erika vezetésével. 
Alibánfán, Zalaszentivánon és Zalaszentlőrincen  Zsirainé Kulcsár Mária vezette be az 
érdeklődőket a mézeskalács sütés rejtelmeibe. Gellénházán, Szentpéterúron és 
Zalaszentmihályon Cserhalmi Henriette  könyvkötészeti foglalkozásokat tartott. A 
nagykutasi könyvtárban  az évszakoknak megfelelően  számos összejövetelt tartottak, és 
főleg termésbábokat készítettek, de  karácsonyra is készültek karácsonyi díszek. 
Zalaszentgyörgyön számos játszóházat rendezett Pál Attiláné az óvodások nem kis 
örömére. Ormándlakon hagyományőrző népi játszótéren szórakozhattak a lakosok. 

Pál Éva 
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