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KULTURÁLIS ÉLET AZ ALSÓNEMESAPÁTI KÖNYVTÁRBAN6
 

 

Alsónemesapáti 690 fős község Zalaegerszeg közelében. A következő intézményekkel 
rendelkezik: Csertán Sándor Általános Iskola (103 tanuló), Maci óvoda (16 óvodás), 

Polgármesteri hivatal, Templom, Orvosi rendelő – Védőnői szolgálat, Posta, Szolgáltató ház 
(fodrász, masszőr), Tanoda, Játszóterek, szabadidőparkok, Bodza –tanya. 

 

 

 

 

 

 

 

A Kultúrház és az önkormányzat közös rendezvényei: 
Magyar kultúra napja, Téli esti előadások felnőtteknek, Kézműves foglalkozások 
gyerekeknek, felnőtteknek, Nemzet ünnepekről való megemlékezések, Gyermeknap, 
Füvésznap, Falunap, Idősek napja, Márton nap, Mikulás ünnepség, Karácsonyi műsor. 

Kultúrházi foglalkozások 

• Gyógytorna hétfőnként (17:15- 18:15 óráig) 

• Jóga szerdánként (18-19 óráig) 

• Újra öltünk örökítünk kézimunka szakkör 

(2 hetente, hétfőn 15-17 óráig) 

• Ügyes kezek alkotószakkör szerdánként 

(szerda: 13:30- 18 óráig) 

• Ping-pongozás (kedd- vasárnap 18-20 

óráig) 

• Ünnepi készülődések 

• Szezonális dekorációk 

• Kosárfonás 2019-ben indult, 10 alkalom 

(péntekenként 15:30- 18 óráig) 

 

 

Könyvtári programok 
 

A 136 beiratkozott olvasónak kéthavi rendszerességgel érkeznek új könyvek, DVD-k, 

hangod könyvek a megyei könyvtárból. Számos folyóirat jár a könyvtárba, emellett 

lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra. Író-olvasó találkozóra került 

sor Turbuly Lillával és Vig Balázzsal, könyvbemutató Gaál Zsuzsával. Könyvtári 

kézműves foglalkozásainkon sógyurmáztunk, megismerkedtünk a decoupage és a 

papírfonás technikájával. Készítettünk hűtőmágnest, ékszert, de főzőcskéztünk is. 

                                                           
6
 A 2018. november 14-én a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a KSZR szakmai napon elhangzott 

előadás írásos változata 
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Egyéb kultúrházon kívüli programok a könyvtáros szervezésében 

 2018 március Operett színház Budapest (40 fő) 
 Autóbuszos kirándulás Plitvicére 2018 május 5. és május 12. 

 3 napos utazás júniusban Ausztriába, Mixnitz, raftingolás a Salzán, Praebichl,  

 3 napos kirándulás 2018 szeptemberében a Dunakanyarba (38 fő) 
 Gyalog úrák a környéken évente többször (10-30 fő alkalmanként) 

 

 

Felújítások, beszerzések 

KSZR támogatással 

 Hangosítás 

 Vezeték nélküli mikrofon szett 

 Számítógépes asztalok 

 Fényképezőgép és kamera 

 Szőnyegek, függönyök 

 Gyermekkönyvtári bútorzat 

 

 

 

 

 

Önkormányzat finanszírozásával 
(2014-2018) 

 Vizesblokk felújítása 

 Színpad elbontása, járólapozás 

 Mozi helyiség átalakítása raktárrá 

 Festések 

 100 db szék beszerzése 

rendezvényekre 

 Asztalterítők, poharak, tányérok 

 Raktár kialakítása 

 Konyha felújítása 

 Gázkazán cseréje 

 Légkondicionáló a 

nagytermünkbe 

 Mobil színpad vásárlás (20 m2-es) 

 Mosogatógép a konyhába 

 

 

 

Krápicz Lászlóné 


