HÍREK
A KSZR SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN SZERVEZETT
PROGRAMOK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖZVETLEN ELLÁTÁSÁBA TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2015.
ELSŐ FÉLÉVÉBEN.
Ez év első félévében a rendezvények tekintetében a könyvtári szolgáltató helyeken tartott
felhasználó képzések, kézműves foglalkozások, anyák napja, idősek napja, gyermeknap és
falunap tiszteletére megtartott színvonalas irodalmi és zenés műsorok, költészet napi
rendezvények, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók jelentették a községek lakosainak a
szabadidőben eltöltött kulturált szórakozási lehetőséget.
Felhasználóképzés

Kezdő-és haladó 20 órás internet használói tanfolyamokat tartottak munkatársaink Alibánfán,
Baktüttösen, Bocföldén (2 alkalom), Lickóvadamoson, Milejszegen, Nagykapornakon,
Nagykutason, Pakodban, Pusztaedericsen, Sárhidán, Zalabérben (2 alkalom) és
Zalaszentgyörgyön. A kollégák a hordozható számítógépek segítségével összesen 12
községben 14 tanfolyamot tartottak. A DFMVK munkatársai: Dávid Zoltánné, Devecz
Lászlóné, Horváth Viktória, Kereki Judit, Kékiné Lábodi Ilona, Kovács Lászlóné, Pacsai Edit,
Sebestyénné Horváth Margit, Sipos Rozália, és Szekeresné Farkas Matild.
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Kézműves foglalkozások

A területünkhöz tartozó könyvtári szolgáltató helyeken könyvtárunk munkatársai számos
kézműves foglalkozást tartottak. A könyvkötészeti foglalkozásokat Cserhalmi Henriette
vezette Bagodban és Szentpéterúron. A „Tündérművek” (Tóth Renáta, Szili Erika) elnevezésű
kreatív kézműves csoport tartott foglalkozásokat Batykon, Kemendolláron, Pakodon, és
Zalaigricén. Kosárfonással foglalkozó kolléganőnk, Zsirainé Kulcsár Mária Zalaszentivánon
tanította az érdeklődőket. Sok esemény fűződik a húsvéti, főleg a tojásfestéshez kapcsolódó
foglalkozásokhoz: Máramarosi Mária Káváson kápráztatta el tojásfestő művészetével a
résztvevőket, Lickóvadamoson, Ormándlakon, Zalacsében és Zalaháshágyon pedig Jóna
Mária tartott foglalkozásokat. Bödén Páll Attiláné zalaszentgyörgyi könyvtárosunk oktatta az
érdeklődő jelentkezőket.
Anyák napja
Az édesanyákat köszöntő műsort hallhattak az érdeklődők Baktüttösön, Kisbucsán és
Kustánszegen. A fellépők jeles zalaegerszegi művészek voltak: az Énekmondó Együttes,
Kelemen Gyula énekmondó önálló műsorával szerepelt, valamint a Kis-Hétrét Együttes
Molnár Árpád előadóművész részvételével adott nagysikerű irodalmi, zenés műsort.
Gyereknap
Ezeken a rendezvényeken főleg irodalmi-zenés, és a gyerekközönséget szórakoztató
előadóművészek, bábszínházi produkciók szerepeltek. A Truffaldino Bábszínház szereplését
láthatták Nagylengyelben, Nemesapátiban és Söjtörön, Ribizli bohóc szórakoztatta a
gyerekeket Kemendolláron és Zalaistvándon. Tüsi bohóc szerepelt Bocföldén, Sárhidán és
Szentpéterúron. Borka bohóc érkezett Kávásra és Petrikeresztúrra. A Kis-Hétrét adott
koncertet Bagodban és Dötkön, Becsvölgyén a Féltucat Paródia Együttes lépett fel.
Gellénházán Ecsedi Erzsébet színművész műsorát láthatták. A néptáncegyüttesek is kivették a
részüket a gyerekek szórakoztatásából: Kispáliban a KISZÖV Senior, míg Káváson a Zalai
Táncegyüttes lépett fel.
Idősek napja
A községekben összetartó, számos programot önmaguktól megvalósító, tevékeny nyugdíjas
klubok működnek. Éppen ezért fontos a számukra és a községekben élő idősek számára
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megrendezett Szépkorúak, vagy Idősek napjának a támogatása, amely rendezvények főleg a
könyvtári szolgáltató helyeken szerveződnek. Ily módon kerülhetett sor Bocföldén és
Zalatárnokon a Zalaszentmihályi Nóta Kör fellépésére, Lakhegyen a Harmonika Együttes
szereplésére, Misefán a „Valami kis szerelem” c. műsor megtartására Ecsedi Erzsébet és
Ecsedi Csenge, a Hevesi Sándor Színház művészeinek az előadásában, Nemeshetésen Varjasi
Gábor zenész műsorának a megtartására, Zalacsében Hertelendy Attila zenés-irodalmi
előadásának a meghallgatására. Zalabérben pedig a Zalabér Egyesület szervezésében
valósulhatott meg a szórakoztató program.
Falunapok
Bagodban az Ezer Rózsa Kertje műsorában gyönyörködhettek a nézők, Csödén Hertelendy
Attila műsorát hallgathatták meg. Padáron a község életében már hagyománnyá vált
Nepomuki Szent János ünnepén rendezett falunapon színes műsorkavalkádot láthattunk az
Orfeum Színpad Kft. szervezésében.
Közösségépítő programok
Számos olyan program zajlott a településeken, amelyek a közösségépítést szolgálták
óvodásoknak, iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt. Így szerepelhetett a Ziránó Bábszínház
Alsónemesapátiban, Batykon és Gyűrűsön. Bakon az Álomzug Társulás műsorát láthatták,
Söjtörön a Truffaldino Bábszínház, Zalaszentmihályon pedig Ribizli bohóc műsorán
szórakozhattak, Petrikeresztúron pedig a családi nap alkalmával Borka bohóc lépett fel.
Kisbucsán a Lorenzo Együttes szerepelt a szabadidő köszöntő családi délutánon. Peti István
agrármérnök „Kertépítés, kerttervezés” c. előadását hallgathatták meg Becsvölgyén és
Pölöskén, Szentpéterúron Tóth Renáta tartott biblioterápiás előadást, míg Söjtörön Bánfalvi
Péter csillagász előadását és bemutatóját tekinthették meg.
Pál Éva
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