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című könyv vetítettképes bemutatójára. Nagyszámú érdeklődő kísérte 
figyelemmel a rendezvényt, a szerzőkkel Kiss Gábor beszélgetett.  

              Kocsisné Sipos Rozália 
     

A KSZR szolgáltatás keretében szervezett programok a megyei könyvtár közvetlen 
ellátásba tartozó településeken a 2. félévben 
 
Sokszínű, érdekes és változatos témájú rendezvényeket szerveztünk az elmúlt év 
második felében, köszönhetően a falvaknak juttatott normatívának, a fogadókészségnek, 
és a kollégák áldozatos munkájának, szervezőkészségének. 
 
Író-olvasó találkozók és előadások 
 

 
 
Számos színes és érdekes előadást tartottunk a településeken. Kassovitz László 
mesemondó tartott foglalkozásokat, mesefelolvasásokat főleg óvodásoknak és 
kisiskolásoknak Bagodon, Batykon, Nemesapátiban, Pakodon, Zalabérben, 
Zalaistvándon és Zalaszentivánon. 
Víg Balázs meseíró találkozhatott közönségével Bagodban, Pacsán, Zalaszentmihályon 
és Pókaszepetken. 

 
Sohonyai Edit író látogatott el Salomvárra és Zalaszentmihályra 
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Kubassek János vetítettképes műsorát hallgathatták meg Teskándon 

 
Dinnyés József dalszerző műsorában gyönyörködhettek Alsónemesapátiban, Bagodban, 
Petőhenyén, Pölöskén, Zalabérben és Zalaszentivánon. Szintén Bagodban szerepelt az 
Énekmondó Együttes is. 
Telegdi Ágnes természetfotós és meseíró előadását hallgathatták meg Nagylengyelben, 
valamint Bogár László ismeretterjesztő előadása hangzott el Nemessándorházán. 
Bánfalvi Péter csillagász látogatott el Sárhidára, Babrik Zsuzsa pszichológus, pedig 
Söjtörre. Zalaistvándon Vízvári Sándor ismeretterjesztő előadását halhatták a szőlészet- 
és a borászat tudnivalóiról. 
Tófejen Jurina Beáta zenés műsorával szórakoztatta a gyermekeket. Zalaszentgyörgyön 
a Meseerdő Bábszínház adott műsort. 
 
 
Falunapok 
A nyári hónapokban főleg vidám, zenés műsorok megtartására került sor: Hertelendy 
Attila lépett fel Pusztaszentlászlón, Zalaboldogfán a helyi táncegyesület műsorát 
láthatták, Zalacsében a Csipkebogyó Fesztiválon a Botfai Citerazenekar muzsikált, 
Zalaháshágyon a Harmonika Együttes produkcióját hallhatta a nagy létszámú közönség. 
Bakon Merics Nikolett és Takács Eszter zenés műsora hangzott el. Becsvölgye Napján a 
Balaton Parti Fúvószenekar fellépését támogattuk. A Kutyakölykök Együttes fergeteges 
produkcióját láthatták Bocföldén és Boncodföldén.  Amatőr művészeti csoportok 
bemutatkozására került sor Gősfán. Az EGO Színház műsorát láthatták Keménfán  és 
Bödén. A község népdalköre lépett fel Hottón. A kustánszegi falunapon Jurina Beáta és 
színésztársai szórakoztatták a nagyérdeműt. A Gála Táncklub látványos menettáncának 
és színpadi előadásának örülhettek a résztvevők Lakhegyen. 
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Szüreti felvonulások 
Csatárban a Bíborka Táncegyüttes lépett fel. Az almásházi Szérűskert Fesztiválon a 
Ziránó Bábszínház adott műsort. Csonkahegyháton a Gyéres Zenekar kísérte a szüreti 
felvonulókat, ezt követően a színpadon is zenéltek. Itt kapott szereplési lehetőséget 
Csordás István Harmonika Zenekara is. Kisbucsán a Dióskáli Hagyományőrző 
Egyesület műsorát láthatták, Zalatárnokon pedig a Cserta Együttes fellépésének 
örülhettek. A Márton napi ünnepség megszervezésére Bucsuszentlászlón és 
Zalatárnokon került sor. 
 
Nyugdíjas nap 
Több községben is köszöntötték a szépkorú lakosságot: Nagypáliban Gergye Rezső és 
Színjátszóköre vidám darabokat adott elő. Németfaluban Csejtei Mariann vezetésével a 
helyi és a környező falvak népdalkörei, kórusai léptek fel. Padárban irodalmi, zenés 
műsor megtartására került sor. Lickóvadamoson és Zalaapátiban a Harmónika Együttes 
szerepelt, Szentkozmadombján pedig nyugdíjas találkozót szerveztek. 
 
Mikulás műsorok 
Az Énekmondó Együttes adott műsort a gyerekeknek Alibánfán és Alsónemesapátiban. 
Babosdöbrétén a Családi Intézet szervezésében mikulásdaloló műsort szerveztek. 
Kemendolláron és Ormándlakon a Féltucat Paródia lépett fel. Milejszegen, 
Nagykutason és Pálfiszegen Ecsedi Erzsébet színművésznő tartott mikulásváró előadást.  
Káváson a helyi alapítvány szervezésében rendeztek műsort a gyerekeknek. Misefán a 
Truffaldinó Bábszínház szerepelt a Nagykapornaki IKSZT épületében. Ezen a műsoron 
a környező falvak iskolásai is részt vehettek. Orbányosfán Jurina Beáta és Mikulásai 
adtak műsort.  
 

 
 
Adventi készülődés, kézműves foglalkozások 
A második félévben számos kézműves foglalkozást vezettek a községek gyermekei 
számára könyvtárunk munkatársai, de bekapcsolódtak a falvak könyvtárosai, valamint 
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hivatásos kézművesek is.  Voltak kézműves- és játszóházi foglalkozások, 
könyvkötészeti bemutatók, mézeskalácssütés: Alibánfán, Bagodban, 
Nemessándorházán, Pölöskén, Sárhidán, Zalaszentivánon, Pacsán, Zalabérben, 
Zalaszentlőrincen, Zalaistvándon, Zalaszentgyörgyön és Vöcköndön. 
Az Adventra való készülődés jegyében számos foglalkozást tartottak 
Alsónemesapátiban, Batykon, Csödén, Dötkön, Káváson, Nagykutason, 
Nemesszentandráson és Zalavégen.  
 
Karácsonyi műsorok 
Baktüttösön és Vasboldogasszonyban az Énekmondó Együttes nívós karácsonyi 
műsorát hallgathatták meg. Bezeréden Vörös István és Együttesének karácsonyi 
koncertjére került sor, Bucsuszentlászlón a Folkish Együttes műsorát hallgathatta a 
közönség. Gellénházán a Griff Bábszínház szerepelt, Gombosszegen pedig karácsonyi 
ajándékosztás történt. Hagyárosböröndön a Pitypang Bábszínház adott karácsonyi 
műsort. Kiskutason Kádár János Szabolcs és színésztársainak a műsorán vehettünk 
részt. A Batsány Kamara Tánccsoport műsorát élvezhették Nemeshetésen. 
Nemessándorházán Kurázsi Karácsonyt szerveztek az érdeklődőknek. Ozmánbükön 
Hertelendy Attila zenés-verses műsorát hallgathatták meg. Petrikeresztúron karácsonyi 
játszóház várta a gyerekeket. Gellénházán a Griff Bábszínház szerepelt, Vaspörben, 
pedig a Kishétrét Együttes lépett fel. 
 
Felhasználóképzés 
Zalatárnokon két alkalommal is történt felhasználóképzés”Internet a mindennapok 
világában”, ill.” Ügyfélkapu a lakosság szolgálatában” címmel. 
 

 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy a KSZR szolgáltatás keretében működő 
kistelepüléseken 
Tartalmas, és színes programokat tudtunk kijuttatni a falvak lakosainak. A 
rendezvényeken a 81 községben közel 4500 fő vett részt. 
 
          Pál Éva 
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