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KERETÉBEN SZERVEZETT PROGRAMOK 2015. I. FÉLÉVBEN 
 
Kiállítás 
Ebben az évben már két település lakosságát is megörvendeztette kézműves termékeinek 
kiállításával Nagy M. Katalin Lentiben élő meseíró. Az írás mellett öt éve kezdett 
kézműveskedni, de mára ez utóbbi vált fő tevékenységévé. Legtöbbször textillel dolgozik, 
babákat, levendulazsákokat, esküvői gyűrűpárnákat készít, de a gyertyaöntés, kulcstartók, 
dobozok, órák díszítése decoupage technikával is közel áll hozzá. A hagyományőrzés 
jegyében keresztszemes hímzéssel házi áldásokat is készít. Az összes kézműves technikát 
autodidakta módon sajátította el, termékeit maga tervezi. A „Szeretettel, ahogy én 
készítettem” című tárlatot januárban Kerkateskándon, májusban pedig Bagladban láthatták az 
érdeklődők. 
 
Internet Fiesta 2015 

 

Ebben az évben is sok vidéki könyvtár csatlakozott az Internet Fiesta nevű országos 
programsorozathoz. 
Több kistelepülési iskola (a Pákai Öveges József Általános Iskola, a lovászi Buda Ernő 
Általános Iskola, valamint a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola) hatodik, hetedik és 
nyolcadik osztályos tanulóinak az internet veszélyeiről tartottunk interaktív előadást.  
Sajnos a fiatalok az élettapasztalatuk hiánya és a naivitásuk miatt könnyen bajba kerülhetnek 
a netes megjelenésük során. Videókkal illusztrált ismeretterjesztő foglalkozásunk során 
tanácsokkal láttuk el a gyerekeket és a tanáraikat, hogy az internet világában előforduló 
problémákat hogyan tudják helyesen kezelni a jövőben. Az előadás során szó volt a digitális 
függőségről, az internetes bűnözésről, az internetes zaklatásról, illetve bemutattuk 
példaképpen a Facebook nevű közösségi oldal adatvédelmi beállításainak a helyes 
használatát. A tanulók szívesen kérdeztek is az őket érdeklő dolgokkal kapcsolatban, több 
érdekes problémát is felvetettek. Az előadások során a gyerekek mindig aktívak voltak és 
reméljük, hogy a jövőben talán egy picit óvatosabbak lesznek az interneten szörföléskor. 
Játékos foglalkozást tartottunk a novai könyvtárban helyi alsó tagozatos gyermekeknek. A 
feladványok egy ismert televíziós vetélkedő mintájára készültek. Célunk az volt, hogy a 
fiatalok az informatikai tudásukat felmérhessék és a játék segítségével a meglévő ismereteiket 
bővíthessék. Nagyon vidám hangulatban telt az egész vetélkedő, gyerekek és felnőttek 
egyaránt jól érezték magukat az együtt töltött idő alatt. 
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Zenés irodalmi műsor 

 

Március végén a Csillaghúr Együttes látogatott el Pórszombat és Szilvágy település 
könyvtáraiba. Sás Károly, az együttes zeneszerzője és dalszövegírója kedves, ötletes, 
igényes muzsikával lépett színpadra. Fontos értékeket képviselve és továbbadva színvonalas 
és felejthetetlen élményt nyújtottak a két település gyerek és felnőtt közönségének egyaránt. 
 
A Magyar Költészet Napja 

 

Tornyiszentmiklóson április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából tartott rendezvény 
vendége volt a zalaegerszegi Magyarucca Összművészeti Egyesület. Műsorukban „Innen és 
túl” címmel magyar költők verseit szólaltatták meg. A kulturális műsort követően teadélutánt 
tartottak a könyvtárban, melynek keretében bárki felolvashatta, előadhatta legkedvesebb 
versét. 
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Kötetbemutató 

 

Lenti várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából jelent meg a „Csönddel cserepezve 
– Lenti szépirodalmi antológia” című kötet. Több település könyvtárában is sor került a könyv 
bemutatójára. Zalabaksán a nagy számban megjelent közönség találkozhatott az antológia 
alkotói közül Geresits Gizellával, Kondákor Gyöngyivel, Soós Józseffel és Lukács Izával. A 
verseket  Krisztánovics György, Pap Ferenc és Jánosi Zsuzsa tolmácsolta. Soós József 
költőtől a könyv születésének körülményeiről hallhattak a vendégek. Az antológiát Szemes 
Péter irodalomtörténész, a kötet szerkesztője mutatta be. A találkozó végén  az alkotók 
legújabb írásaikból adtak ízelítőt. 
 
Gyereknap 

 

Gyereknap alkalmából a lenti Napvirág Bábcsoport Kányavárba és Kálócfára látogatott, ahol 
bábelőadással szórakoztatták a közönséget. Az előadás után kézműves foglalkozással várták 
az egyesület tagjai a falu apraját-nagyját. 

Lapath Gabriella 
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