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Felhasználóképzés 
Az év első felében Gutorföldén két tanfolyamot is tartott kollégánk a nagy érdeklődésre való 
tekintettel. Március 16-tól 22-ig a Textlib programmal ismerkedhettek a települések 
könyvtárosai. Áprilisban pedig Alapfokú könyvtáros tanfolyamon vettek részt a barlahidai, 
bödeházi, hernyéki, kerkateskándi, kisszigeti, lovászi, tormaföldei és zalaszombatfai új 
könyvtáros kollégák. 
 
Ismeretterjesztő előadások 
A hosszú téli estéket sok településen kihasználták a könyvtárosok. Érdekes előadásokat 
szerveztek olvasóiknak.  
Lovásziban Kovács Gyula pórszombati erdész Kincses Zala című előadása vonzott sok 
érdeklődőt. 
Barlahidán és Gutorföldén Vízvári Sándor borász tartott előadást és válaszolt a sok feltett 
kérdésre. 
Gutorföldén Dr. Szinku Mihály számolt be alaszkai útjáról. 
Zalabaksán a Madarak és Fák Napja tiszteletére tartott előadást a Kertbarát Kör vezetője. 
Iklódbördőcén Horváth Gábor kertészmérnöktől tanulhatták a vegyszermentes kertészkedés 
alapjait a résztvevők. 
 
Internet Fiesta 
Szentgyörgyvölgy, Resznek, Páka, Lovászi és Iklódbördőce könyvtárosai szerveztek 
olvasóiknak interaktív előadást, hogy megismerkedhessenek az internet veszélyeivel. 
 
Költészet Napja 
E jeles nap alkalmából két település lakóit is megörvendeztette fellépésével a Kávészünet 
Zenekar. Pákán és Tornyiszentmiklóson a magyar irodalom klasszikusainak megzenésített 
verseit adták elő. A szép számú, lelkes közönség többször visszatapsolta a szimpatikus 
előadókat. A találkozó zárásaként dedikálásra és közös fotózásra is lehetőség volt. 
Pákán Turbuly Lilla költő tartott rendhagyó irodalomórát. Mesélt a gyerekeknek életéről és 
műveiről. Délután szavalóversenyt rendeztek, ahol többnyire kortárs gyermekversek 
hangzottak el a szép számú résztvevő előadásában. Az írónő, aki a zsűri elnökeként kiemelte, 
dicséretes hogy a 120 fős iskolából több mint 40-en vállalkoztak a megmérettetésre. 
Rédicsen idén már hatodik alkalommal rendezték meg a versünnepet, amivel Utassy József 
költőre emlékeznek minden évben. Minden résztvevő egy szabadon választott Utassy-verset 
adott elő a háromtagú zsűri előtt. A verseny végén Horváth Erzsébet, a költő özvegye minden 
versmondó teljesítményét névre szólóan értékelte. 
 
Gyereknap 
A Csillaghúr Együttes négy település gyermekeit örvendeztette meg műsorával az idei 
gyereknap alkalmából. Május 30-án délelőtt a lovászi ovisok, délután az iskolások 
ismerhették meg a Csillaghúr és barátai című dalos mesekönyvet. Sás Károly és lánya, Sás 
Ildikó segítségével, akik közösen alkották a már hét kötetből álló mesesorozatot, a gyerekek a 
sok hangszert megszólaltatva részesei lehettek a kis világ történéseinek. Másnap a csömödéri 
és a gutorföldei ovisokat bűvölték el a vidám dalok és történetek, délután pedig a csesztregi 
könyvtárban folytatódott a meseprogram. Pákán és Rédicsen a Ziránó Bábszínház tartott 
nagy sikerű előadást az ottani gyerekeknek. Több könyvtárban szerveztünk kézműves 
foglalkozást, vetélkedőt és játszóházat is.  
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