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A Megmutatom magam! kiállítás sorozat keretében a 66. kiállítással zártuk a tanévet, 
melyen a baki Göcsej Kapuja ÁMK első osztályosai mutatkoztak be. 
 

 
 
 
 
József Attila Városi Versmondó Versenyünk megrendezésére 43. alkalommal került sor, 
8 iskola 21 tanulója részvételével.  
 
 
 

Horváth Anikó 
 
 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

• A Magyar Kultúra Napja alkalmával Pusztaedericsen január 24-én előadást 
tartottunk, és közreműködtünk a kulturális műsor szerkesztésében 

 
• Az Internet Fiesta országos rendezvénysorozat keretében március 27-én a 

JAVK-ban „Álláskeresés az internet világában” címmel főleg községi 
könyvtárosaink hallgathatták meg Vándorné Cseppán Adriána, a FIT 
munkatársának előadását. Ugyanehhez a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 
március 28-án a keménfai könyvtári szolgáltató helyen „Internet a munka 
világában” címmel Szekeresné Farkas Matild tartott előadást. 

 

 72



HHÍÍRREEKK  

 

 
 
• A Költészet Napja tiszteletére április 13-án Nagykapornakon az általános 

iskolában a Zabszalma Együttes zenés gyermek pódiumműsorát halhatták a 
gyerekek. A bocföldei általános iskolában április 16-án Varró Dániel íróval 
találkozhattak az iskolások.  A kiskutasi Kulturális Menedékházban április 19-
én Soós József rédicsi költővel beszélgethettek az érdeklődők új kötete kapcsán. 
Közreműködött Z. Lukács Sándor előadóművész. 

 

 
 

• Padáron május 20-án Nepomuki Szent János, a község védőszentje szobrának 
megszentelésére került sor. A kulturális műsorban fellépő Zalaszentgrót 
Táncegyüttes műsorát támogattuk. 
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• A baki iskolások találkozhattak május 21-én Bátky András íróval. A résztvevő 
gyermekek nagy örömmel szerepeltek az író rögtönzött mesejátékaiban. 

 
• Kispáliban május 9-én gyermeknap megrendezésére került sor, ahol a Griff 

Bábszínház két művésze „A székely asszony és az ördög” című meséjét adta elő. 
Ezt követően a jelenlévő gyermekek nagy érdeklődéssel vettek részt „A bábozás 
rejtelmei” c. bemutatón, ahol megismerhették az összes bábtípust. 

 
• Az Ünnepi Könyvhét alkalmával  június 1-én Gellénházán  a „Hazafelé” című, 

Simonyi Imre költő műveiből összeállított zenés színpadi produkcióját 
hallgathatták meg a nézők Kanda Pál színművész és Z. Lukács Sándor 
előadásában. Június 5-én két helyszínen: Csonkahegyháton és Becsvölgyén 
találkozhattak az iskolások Nyulász Péter íróval. 

 
• Április folyamán Boncodföldén alapfokú internet felhasználó képzésben 

vehetett részt  5 községi lakos. A 20 órás tanfolyamot Szekeresné Farkas Matild 
vezette. A sikeres vizsgázók tanúsítványt vehettek át a polgármester úrtól. 

 
 

      Pál Éva 
 
 

 
 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI  
 
Programok 2012. I. félév 
 

Magyar Kultúra Napja 
2012. január 26-án este a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott 

rendezvényünkre vártuk a könyvtár látogatóit. Az Utassy József Emlékest a 2010-ben 
elhunyt költő "Balambér" című költeményének strófáival vette kezdetét. A verset Tóth 
Annabellától hallgathatták meg vendégeink. A könyvtár igazgatójának megnyitó szavai 
után került sor az Utassy Versmondó Kör jelvényének ünnepélyes feltűzésére az est 
közreműködőinek, Szekeres Frigyesnének, Dányi Józsefnek, Magyar Lajosnak és 
Orgona Lászlónak. A rendezvény házigazdája Horváth Erzsébet, a költő özvegye volt, 
akivel Tóth Sándorné, a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola tanára beszélgetett. 
Megidézték a szülőket, nagyszülőket, Utassy József gyermekkorát, az ifjú házasok 
örömeit és gondjait és szemük fényét, az ifjabb Józsefet. A felelevenített történetek 
mellett az elhangzó versekből és két rövid filmbejátszásból a költő sokféle arcát 
ismerhették meg. A versek a versmondó kör tagjai és Simon Bence középiskolás tanuló 
tolmácsolásában hangzottak el. 
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