TUDÓSÍTÁSOK
GAZDAG PROGRAMOK A
PÁKAI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS KÖZÖSSÉGI HELYEN
Július 17-22-ig csipketábort szervezett Rikli Katalin, Páka lelkes könyvtárosa.
A program a csipkeverés és a hajócskacsipke készítése köré szerveződött. A résztvevők
délelőtt 9.00 órától este 17.00 óráig merülhettek el ennek az aprólékos, nagy
odafigyelést igénylő kézműves tevékenységnek a rejtelmeiben.
A Dömeföldi Búcsú minden év augusztus első vasárnapján kerül megrendezésre.
Hagyományosan a szentmisével veszi kezdetét a Hősök Emlékművénél, majd a tájház
és a kocsma udvarán folytatódik. A tájház udvarán 14.30-kor kezdődött a program, ahol
kézműves portékák és játszóház várta az érdeklődőket. 18.00 órától kulturális műsor
kezdődött. A falurész lakosainak száma 83 fő, a rendezvényen 120 fő vett részt. A
kocsmaudvaron bográcsgulyás készült vacsorára, 13.00 órától a környékbeli falvak által
benevezett focicsapatok kezdték a mérkőzéseket. A műsor után estétől hajnalig tartó
bálon mulathattak a vendégek.
Az őszi szünetben minden napra szerveztünk tennivalót a gyerekeknek. Csuhéból
szebbnél szebb virágok készültek, színes fonalakból jópofa állatkák varázsolódtak és a
ceruzák, tollak tárolására szolgáló tartók is gyönyörűek lettek.
Október 3-án Cse’Mese címmel hirdetett bábelőadást a pákai könyvtár. A brit Masters
of Puppets Theatre eredeti csehországi bábokkal adta elő magyar nyelvű „Kisvakond”
mesejátékát.
2013. október 17-én a pákai iskola felső tagozatos diákjainak tartott előadást dr. Gürtler
Katalin régész. A jól sikerült előadás első felében a régészetről mesélt, nagyon sok
érdekes információt megosztva a gyerekekkel, majd az izraeli ásatásról, Gát városáról,
Dávid és Góliát legendájáról, valamint a Bibliai történetek valóságalapjáról beszélt.
Hozott néhány 5000 év körüli cserépdarabot, érdekes volt látni a gyerekeket, amikor
kézbe vették és hitetlenkedve forgatták. Mesélt arról is, hogy ha a kertben ásunk,
figyeljünk arra, hogy az ásónk mit fordít ki a földből, mert a föld tele van a múlt
emlékeivel. A gyerekek is érdeklődőek voltak, az ötödikesek most tanulnak a
régészetről, úgy hogy néhány nagyon érdekes kérdés is elhangzott.
2013. december 3-án Gaál Zsuzsa és a tündére járt a pákai óvodában, ahol egy nagyon
jó hangulatú délelőttöt töltöttek el a gyerekekkel. Együtt báboztak, meséltek, játszottak,
énekeltek, még táncoltak is.
2013. november 9-től november 23-ig volt látható a Művelődési Házban a Muramenti
Foltboszorkák patchwork kiállítása. A kiállítás megnyitóján a helyi általános iskola
énekkara és Király Gábor lépett fel, valamint a kézművescsoport vezetője, Halász
Lászlóné Panni mesélt a csoportról, és a foltvarrásról. A megnyitót követően büfével
kedveskedtünk a vendégeknek, továbbá tombola vásárlásra is lehetőség volt, gyönyörű
kézimunkákat ajánlottak fel erre a célra a csoport tagjai. November 24-én, a rendezvény
zárásaként kézműves délutánt tartottunk, melyen a foltvarrók árulták el a titkaikat,
megmutatták, hogy készülnek a foltmunkák.
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Adventi vásár kezdődött a könyvtárban december 14-én 10.00 órakor, ahol helyi
termelők, kézművesek, népi iparművészek árulták gyönyörű és finom portékáikat. A
színházteremben 15.00 órakor a Napvirág Bábcsoport műsorát nézhették meg az
érdeklődők. Felléptek még a műsorban a Lenti Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény furulyásai, mesét mondott Rákos Tamara és a
baki Pántlika Néptáncegyüttes ropta a táncot.
Lapath Gabriella
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