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Karácsonyi Kézműves Ház 
Ebben az évben is sok szeretettel vártuk könyvtárunkba az alkotni vágyókat, hiszen több 
karácsonyi díszt is készítettünk a jeles ünnep alkalmából. Az egyik kézműves asztalnál 
filcfenyőt, míg a másiknál háromdimenziós csillagot alkothattak az ügyes kezű 
gyerekek. Ibolya néni a hobbyboltból karácsonyi gömbdísszel lepte meg a gyerkőcöket 
és szüleiket. Természetesen a legkisebbekről sem feledkeztünk meg, akik örömmel 
vetették bele maguk a színezők rengetegébe. Mindenki kitett magáért, hiszen nagyon 
színpompás és egyedi darabok sikeredtek az alapanyagokból, amik majd a karácsonyfák 
vagy az otthonok díszei lehetnek. 
 

Bagladi Mónika, Baksa Melinda, Czigány Judit, Horváth Ágnes, Szép Zita 
 
 

 
 

RENDEZVÉNYEK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN 
2013. II. FÉLÉV 

 
Népmese napja 

2013 
Megemlékezés és kiállítás megnyitó 

 
Szeptember 30-án a zalakarosi könyvtár is megkülönböztetett figyelmet fordított mind a 
magyar, mind más népek meséi felé. Rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak és 
általános iskolásoknak, melynek eredményhirdetését és a kiállítás megnyitóját tartottuk 
ezen a napon. Az óvodások közül 14-en küldtek meseillusztrációt, s mindnyájan 
díjazottak lettek. Az iskolából 77 tanuló nevezett, s 80 pályamunkát küldtek be. A 
legszebb rajzokat beküldő gyerekek oklevelet és tárgyjutalmat, színes ceruzákat, noteszt 
vagy mappát kaptak. Mindenki, aki pályázott, emléklapot vehetett át. A tanórák közti 
szünetekben, az aulában létrehozott „mesesarokban” lehetett népmese rajzfilmeket 
nézni. 

Ujjbábok készítése 
 

A népmese napjához kapcsolódva egész hetes ujjbábkészítést hirdettünk a könyvtárba.  
A gyerekek a délutáni szabadidejükben jöhettek el, s készíthették el a kedvenc 
meseszereplőjüket színes kartonból. A sok minta közül alig tudtak választani, hiszen 
többen legszívesebben mindet elkészítették volna. Erre azonban az idő rövidsége miatt 
nem kerülhetett sor. Az ügyes kis kezek közül gyorsan kerültek ki a bábok, s már a kis 
ujjak alig várták, hogy „életre keltsék” azokat.  Többen nevet is adtak az új játékuknak. 
A farkas, a kismalac, a királylány volt a legkedveltebb, legtöbbek által elkészített figura. 
De készült még pár Piroska, róka, nagymama, sárkány, nyuszi, boszorkány és néhány 
öreg király is. Összesen 39-en nyírtak, vágtak, ragasztottak.  A nagy népszerűségnek 
köszönhetően úgy döntöttünk, hogy aki szeretne még bábokat készíteni, az október 13-
ai  Könyves Vasárnap nyitva tartás idejében,  14.00-16.00 óráig eljöhet újra a 
könyvtárba , s tovább bővítheti a bábjainak számát. 
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Óvodások látogatása a könyvtárban 
Az állatok világnapja alkalmából ellátogattak az óvodások a könyvtárba. Október 
elsején a Pillangó csoport, másodikán a Maci csoport és negyedikén a Katica csoport 
érkezett az állatokról szóló foglalkozásra. A találós kérdéseket hamar megfejtették.  
Tetszett nekik az „Ugorjunk árkot!” című mese bábjátéka.  Amíg CD-n a ház körüli 
állatok hangját hallgatták a kicsik, addig eljátszották az állatok mozgását. Ügyesen 
felismerték az állatok hangját.  
Az erdők, mezők, vízpartok élővilága című CD – ROM-on megtekintették az ott élő 
állatok fényképeit és meghallgatták az élőhelyek állathangjait. Állatokról szóló 
könyveket lapozgattak.  Végül ajándékot választhattak különböző színű pillangókból, 
macikból és katicákból. A Pillangó csoport megreptette lepkéit és dalt is énekelt a 
pillékről. A Maci csoport eljátszotta a Mackó, mackó ugorjál című mondókát. A Katica 
csoport elénekelte a Katalinka szállj el! című dalt és elmondták a Habselyem a 
rokolyája kezdetű mondókát. A foglalkozást Horváth Zita könyvtáros-tanító tartotta. 
 

Önismereti játék felnőtteknek 
 Ebben az évben is csatlakozott könyvtárunk az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeihez, hogy a mostani célnak, vagyis az emberi kapcsolatok témakörnek 
ezen a héten mi is kiemelt figyelmet fordítsunk.  
Tudjuk, hogy napjainkban különösen fontos az egymásra figyelés, a befogadás, az 
elfogadás. A lelki egészség megtartása, a lelki egyensúly megőrzése, az értékes 
embertársi kapcsolatok kialakítása minden ember számára nélkülözhetetlen. Emiatt 
választottuk, s hívtuk meg Simánné Mile Évát, hogy településünk felnőttjei számára 
tartson előadást a kommunikációról, és önismereti játékkal hívja fel mindenki figyelmét 
a saját negatív és pozitív tulajdonságainak felismerésére, a rossz szokások leküzdésére. 
21-en jöttek el a rendezvényre, ahol nagyon jó hangulatban zajlottak a játékok és nagy 
kedvvel vetették bele magukat a személyiség tesztekbe is. A rendezvény a Karosi 
Civilek Egyesület támogatásával valósult meg.  

 
Könyves Vasárnap 
2013. október 13. 

Az Országos Könyvtári Napok zárórendezvénye a mi településünkön is a Könyves 
Vasárnap volt. 14 és 16 óra között vártuk településünk lakóit ingyenes beiratkozási 
lehetőséggel, a gyerekek, pedig folytathatták a népmese hetében elkezdett mesebábok, 
ujjbábok készítését. Volt olyan kisgyerek, aki családostól érkezett, volt, aki rokonokkal 
s volt, aki egymaga. Öröm volt nézni a gyermekével sárkánybábot, készítő apukát, s 
királylányt készítő anyukát. Nekik a két óra nyitva tartás majdnem kevésnek is 
bizonyult, hiszen legszívesebben az összes bábot elkészítették volna maguknak. 
Kaptunk ezen a napon könyveket felajánlásba is. Hárman számítógépet használni 
érkeztek, nyolc könyvet kölcsönöztek és 3 gyermek és 1 felnőtt új beiratkozó is volt.  

 
 

 „Tökös nap” a zalakarosi iskola és a könyvtár közös szervezésében 
2013. október 25. 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva szerettük volna folytatni a „Tökös nap” rendezvényeit 
ebben a tanévben is. Az iskolások számára töklámpás faragást hirdettünk két 
kategóriában. Alsósok szülőkkel párban, a felsősök pedig párban jelentkezhettek a 
versenyre. A 30 db tököt az idén is Lidvin Sándorné ajánlotta fel. Nagy örömünkre 22 
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pár vállalkozott a versenyzésre. A zsűri tagjai voltak: Neumajer Kitti diákpolgármester, 
Varga Attiláné iskolánk volt tanára és Németh Zoltánné a Szülői Munkaközösség 
elnöke.  
Egy órán keresztül készültek a kis lámpások, formálódtak a figurák. Közben a 
könyvtárban az alsósok papírból készíthettek kis papírtököket otthoni dekorációnak. 
Miután elkészült mindenki, a zsűri is meghozta a döntését. A kis lámpások is életre 
keltek, hiszen mécsesek világítottak bennük. 
 

 
 

Mindkét kategóriában 4 helyezést adott ki a zsűri. 
A helyezettek hangulatos kerámia mécsestartókat és baglyos kitűzöket kaptak az 
oklevelek mellé. Minden lámpáskészítő csokoládét vehetett át jutalmul a végzett 
munkájáért. A lámpások az aulában kerültek kiállításra, ahol minden tanuló 
megcsodálhatta őket. Reméljük, hogy a jövő évre még többen kapnak kedvet a 
lámpáskészítéshez. 
A diákok hazamenetele után maradtak a kis világító lámpácskák és piros fényükkel 
fogadták a könyvtár további rendezvényére érkező felnőtteket. A tankonyhában Tóth 
Endre mesterszakács várta őket, hogy a tavalyihoz hasonlóan, de újabb tökös ételek, 
bemutatásával kápráztassa el az érdeklődőket. Jutalmul minden fogást kis 
kínálótálakban kóstolhattak meg a résztvevők.  
 
A hatodik fogás elkészülte után, nem csak sok tapasztalattal, hanem a finom ételek 
elfogyasztása után megszomjazva, átvonult a vendégsereg a könyvtárba. Itt lehetett 
vásárolni és dedikáltatni Tóth Endre szakácskönyveit.  
 
Majd Kovács Ottó nagyradai borász borainak bemutatásásával, borász tapasztalatainak 
átadásásával, a borkészítés fortélyainak megismerésével, s természetesen a borok 
kóstolásával folytatódott a program, mely kötetlen beszélgetésbe átfordulva, nagyon jó 
élményekkel, nagyon jó hangulatban zárult. 

 
 

76 
 



HÍREK 

Az út – Varga Attiláné művésztanár kiállításának megnyitója 
2013. november 5-én 17 órai kezdettel az emeleti aulában került sor a könyvtár 
szervezésében egy újabb kiállítás megnyitójára. Iskolánk nyugdíjba vonult tanára hozta 
el hozzánk festményeit, hogy azokkal örömet szerezzen a több, mint száz megjelent 
barát, ismerős, kolléga, tanítvány illetve érdeklődőnek. 
 A megnyitó Németh Tamás 7. osztályos tanuló és tanára, Tatár Csaba trombitajátékával 
kezdődött. Egy XVII.századi angol táncot adtak elő. A műsor Szabó Benjámin 2. 
osztályos tanuló szavalatával folytatódott. Tőle Móra Ferenc: A cinege cipője című 
versét hallhattuk. Ezután Tatár Csaba, Gál Marcell 6. osztályos tanulóval Mendelssohn-
Bartholdy: Őszi dal című művét játszotta trombitán. Majd Angler Lili 2. osztályos 
tanuló Petőfi Sándor: Itt van az ősz… című versét mondta el.  A verses-zenés köszöntő 
után Novák Ferenc Zalakaros polgármestere mondta el a kiállítást megnyitó beszédét. 
Az intézmény nevében a gyerekek virággal köszönték meg Vargáné Marikának, hogy 
képeinek rendelkezésre bocsátásával lehetővé tette a kiállítás létrejötték. Végül a 
jelenlevők Varga Attila tanár úr pohárköszöntője után egy pohár pezsgővel, együtt 
köszöntötték az alkotót és e szép kulturális eseményt. 
Az este a képek nézegetésével, beszélgetéssel, állófogadással, nagyon jó hangulatban, 
sok-sok élménnyel zárult.  
 

Író-olvasótalálkozó Kassovitz László meseíró, mesemondó, 
népi rímfaragóval 

2013. november 18. és november 30. között zajlottak a Zala megyei Gyermekkönyvhét 
rendezvényei.  Ebből az alkalomból szervezett könyvtárunk is több rendezvényt. Az 
elsőt mindjárt a nyitónapra. Vendégünk volt Kassovitz László meseíró, mesemondó, 
népi rímfaragó, aki meséivel járja az országot. 
Először az 1-2.osztályosok találkozhattak vele, akiknek egyik meseregényét, a Pamacs 
címűt mesélte el. A történet két kutyáról, a találkozásukról, barátságukról, a hűségről és 
megbecsülésről szól.  
Folytatásairól, a Pamacs elszökik, és a Pamacs hazatalál című meseregényről csak 
nagyon röviden, a Kócmajom című meséjéről, pedig csak érintőlegesen beszélt az 
előadó. Az óvodásoknak Pamacs történetét a délutáni ebéd után, lefekvés előtt mesélte 
el ajándék meseként. 
 Délután ismét az iskolásoknak szerveződött tovább a program. A 3., 4. és 5. 
osztályosok népmeséket hallhattak Kassovitz László féle rímfaragással átdolgozva. 
Nagyon ügyesen szőtték tovább az eseményeket a gyerekek a mesemondó kérésére.  
Büszkeséggel töltött el minket, könyvtárosokat is, amikor néhány kisgyerek ügyesen 
elmondta ki a „koma” vagy a „szőcs”. Ezeknek az osztályoknak szövegértés-
szövegalkotás órákon tananyagként szerepel a népmese.   
Nagyon örültek, hogy „hivatásos” mesemondóval találkozhattak, s vehették át vele a 
népmese helyszíneit, szereplőit, mesekezdéseket, és néhány magyar népmesére jellemző 
tulajdonságot, ami még nekünk, könyvtárosoknak is érdekesség volt.  
A gyerekek annak is örültek, hogy felnőttől, nem mesekönyvből olvasva, hanem 
kívülről mondva hallhattak meséket, ráadásul rímbe faragva. 
Könyvtárunk a találkozó végén vásárolt és dedikáltatott könyveket Kassovitz Lászlótól, 
aki tőlünk Zalaegerszegre utazott tovább, hogy még két napon keresztül meséljen a Zala 
megyei gyerekeknek. 
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November az egészség hónapja – Könyvtári játék 4. osztályosoknak 

 
November az egészség hónapja, ezért a 4. osztályosokat Egészséges életmód 
vetélkedőre hívta könyvtárosunk, Horváth Zita a könyvtárba. 
A feladatok között szerepeltek a tisztálkodási szabályok, az egészségre gyakorolt jó 
szokások, az egészséges táplálkozás alapelvei, a folyadékfogyasztás fontossága. 
Környezetünk megóvására a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtési totóval hívta fel.  
A felső tagozatosoknak heti egy alkalommal „kis könyvtáros” klubot tart októbertől, 
melyen többek között a tagok jutalmakat is készítenek a különböző könyvtári 
vetélkedőkhöz, versenyekhez, rendezvényekhez. Ezen a könyvtári foglalkozáson is az 
általuk készített könyvjelzőkből választottak jutalmat a versenyzők. 
 

 
 
 
 

 
Papírállatkák készítése 
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A Zalai Gyermekkönyvhéthez kapcsolódó harmadik rendezvényünk, az író-
olvasótalálkozó és a „Könyvtári játék az egészségről” után egy kis kézügyesség 
fejlesztésre invitálta a gyerekeket. Papírmadárkákat készíthettek kartonpapírokból. 
Horváth Zita könyvtáros nagy alapossággal előkészített foglalkozáson mutatta meg az 
érdeklődőknek, hogyan is készül el egy egyszerű kartonból a kis madárka. Szebbnél 
szebb színekben pompázó állatkák készültek, s a kreatívabb gyerekek egyéni ötleteiket 
is hozzávarázsolták a munkájukhoz. Így 46 kismadár indulhatott haza új kis gazdájával, 
hogy otthonának dísze legyen, s a kis készítő keze munkáját dicsérje.  
 

2013. december 4-én és 6-
án összesen 57 kisgyerek 
érkezett a könyvtárba, 
hogy papírgurigából 
Mikulást készítsen 
magának.  A hátára krepp-
papírból zsák is került. 
Miután elkészültek a kis 
munkák, Mikulástalálko-
zót rendeztünk, s vidám 
Mikulásdalokat énekel-
tünk.  

 
 
 

 
 

Karácsonyi vetélkedő a könyvtárban 
2013. december 9. 

Karácsonyi vetélkedőre érkeztek a könyvtárba az 5. osztályosok 2013. december 9-én. 
A korai időpontot azért választottuk, mert az adventi készülődésről is kaptak kérdéseket 
a csapatok. Juhász Gyula Karácsony felé című versének első versszakát kellett hiányos 
szövegből kitalálni. Izgalmas feladatnak bizonyult megfejteni a Mikulás szánkója, a 
karácsonyi bejgli, a csillagszóró és az angyalszárny fogalmakat egy-egy gyerek 
elmutogatásából. A képkirakó gyorsasági versenyt is jelentett.  
Legizgalmasabbnak a fenyőfa feldíszítése bizonyult. A csapattagoknak egyszerre kellett 
színezniük az általuk választott színessel.  A gyerekek ügyesen és fegyelmezetten 
vetélkedtek.   
A vetélkedő jutalmaként karácsonyi csengő mintájú ablakdíszeket kaptak a versenyzők.  
(Horváth Zita) 
 

Szorgos kezek 
kiállítás 

A zalakarosi Ezüstklub tagjainak kézműves munkáiból nyílt kiállítás 2013. december 
10-én 17 órakor a könyvtár szervezésében az iskola felső aulájában. 
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A megnyitón Novák Ferenc Zalakaros város polgármestere mondott beszédet. Tatár 
Csaba  és tanítványa, Németh Tamás egy spirituálét adott elő trombitán, majd a helyi 

óvoda Búzavirág csoportja, 
Süssünk, süssünk valamit 
címmel népi gyermekjátékot 
adott elő, Novák Ferencné 
óvodapedagógus vezetésével. 
Összesen tizenegy alkotó küldte 
be szorgos keze munkáját. 
Strifler Charlotte gyönyörű 
gobleinképeit, Marton Lászlóné 
rábaközi, hetési és vásárhelyi 
kézimunkáit, Horváth Lászlóné 
rongyszőnyegjeit, faragott 
tárolóedényeket, fonott 
kosarakat, Soós Tiborné fából 
faragott, megmunkált 
domborműveit, Szabó Ferencné 
matyó és zalai hímzéseit, Nagy 

Jánosné kalocsai, rábaközi kézimunkáit, horgolt nyak csipkéit, Horák Györgyné 
horgolásait, Horák György, Amszterdami szélmalom című gobleinképét, Koma 
Istvánné gobleinjét, hímzéseit, Krémer Jánosné 1940-es években készített házi 
szőtteseit, kalocsai vert csipkéit, Ikerné Márta  horgolt angyalkáit, harangjait, 
borosüvegre öltöztetett babáit, tojástartó tyúkocskáit, varrott ruhatáskáit.  
Az intézmény vezetése virággal köszönte meg, hogy „kölcsönadták” munkáikat, hogy 
azokat az iskola tanulói és a város lakossága 2014. január 2-áig láthassa. 
Ezután a szépszámú közönség (26 gyermek és 58 felnőtt) megtekintette a kiállított 
munkadarabokat, majd  egy kis pogácsázás mellett, jóhangulatú beszélgetéssel záródott 
az újabb zalakarosi kulturális esemény. 

 
Családi délelőtt az advent jegyében 

2013. december 14. 
Könyvtárunk a Karosi Civilek Egyesületével összefogva hívta meg a település 

lakosságát egy kis karácsony 
előtti közös kézműves 
foglalkozásra, beszélgetésre. A 
meghívásra 16 gyerek és 26 
felnőtt jött el. A legkedveltebb 
program a gyertyás asztalidísz és 
ajtódísz készítése volt. Készült 
ezen kívül papírból angyalka, 
ajándékkísérő kártya is. Voltak 
páran, akik papírból vágtak ki az 
ablakukra karácsonyi ablakdíszt. 
Minden elkészített 
munkadarabból egyet mindenki 
hazavihetett, a többit pedig, amit 
még készített, a Zalakaroson 
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egyedül élő idős emberek kapták meg. Miközben a szorgos kezek dolgoztak, lágy 
karácsonyi zene adta meg a kellő hangulatot a munkához. 

 
Karácsonyi finomságok a zalakarosi könyvtárban 

 
2013. december 18-án 17 órára várták a könyvtár dolgozói azokat a zalakarosiakat, akik 
a bejglikészítés rejtelmeibe szerettek volna betekintést nyerni. Több, mint ötvenen  
jöttek el, hiszen így karácsony előtt nagyon csábító volt a téma. A karácsony fő 
süteményét a Szilágy Cukrászda munkatársai készítették el. A bejgliről, annak 

származásáról, magyarországi 
megjelenéséről hallhattunk 
először ismertetőt. Ezután a 
tészta, annak összetevői, a 
töltelék elkészítése és tésztára 
helyezése, a tészta feltekerése 
volt a bemutatón. Több apró 
trükköt tudtak ellesni, még a 
hallgatóság idősebb tagjai is. 
„Én is így csinálom eztán. Ezt 
én is kipróbálom.”  - hallhattuk 
többször az est folyamán. A 
cukrászok többféle előre 
elkészített bejglit hoztak, így 
folyamatosan lehetett sütni is a 

bejgliket. Nem maradt el a kóstoló sem. Legelőször a gesztenyés bejgli fogyott el, de a 
többi is nagyon gyorsan tűnt el a tálcákról. 
Köszönjük a Szilágyi család tagjainak, hogy mindezt bemutatták, s igazi karácsonyváró 
illatot, s ízeket varázsoltak számunkra! 
Az este borászati bemutatóval és borkóstolóval folytatódott tovább. Papp Lajos 
gyenesdiási borász mondta el különleges borainak, a mézes boroknak az összetételét, 
készítésüknek menetét. Természetesen, hogy mindegyiket meg is lehetett kóstolni egy 

kis pogácsa mellett. Legvégül a 
garabonci Soós János 
méhészetével, a méz jótékony 
hatásaival ismerkedhettünk. A 
mézet is meg lehetett kóstolni 
kis ostyalapokra folyatva. 
Közben pedig lehetett vásárolni 
a borokból, az akácmézből, a 
gyönyörű karácsonyi méhviasz-
figurákból, gyertyákból, virág-
porból.  Az este kellemes be-
szélgetésbe csapott át.  A ren-
dezvényen résztvevők a bo-
rászatról, a méhészetről, a 
mézről és a karácsonyi 
süteményekről szóló könyveket 

is megtekinthették, kölcsönözhették a kellemes adventi könyvtári programon. 
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Szépkorúak karácsonya a könyvtárban 
 
2013. december 20-án délután várták a könyvtárba a Karosi Civilek Egyesületének 
tagjai és a könyvtárosok a Zalakaroson egyedül élő hetven év feletti lakosokat. A 
meghívókat és az ajándékokat már a héten időben elkészítették és kihordták a szorgos 
civilek. Péntek délutánra karácsonyi zenével, ünnepi dekorációval várta a könyvtár az 
egyedül vagy az önkormányzat kocsija segítségével ideérkező meghívottakat. Miután 
megérkeztek, karácsonyi műsorral kedveskedtek nekik az iskola diákjai és az óvodások. 
Először Németh Tamás, Milne: János király karácsonya című versét szavalta el. Ezután 
az óvoda mindhárom csoportjából érkező kis óvodások karácsonyi énekeket és verseket 
adtak elő. A műsort a 6. osztályosok verses-zenés összeállítása zárta. Ezután Novák 
Ferenc, városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket, s egy pohár pezsgővel együtt 
koccintottak a boldog, békés karácsonyra, a sikeres újévre, s mindnyájuk egészségére. 
Az elkészített ajándékokat az egyesületi tagok adták át. Az időnként könnyes 
szemekben lehetett látni a hálát, az őszinte köszönetet. Egy közös beszélgetés, 
anekdotázás után szeretettel a szívükben távoztak haza. Akik nem tudtak eljönni, 
azoknak elvitték az egyesületi tagok a kis karácsonyi ajándékot, hogy nekik is legyen 
bontogatnivaló a karácsonyfa alatt. Immár második éve, hogy könyvtárunk helyet ad és 
közreműködik ennek a különös évzáró összejövetelnek a létrejöttében. 
 

                                                                       Horváthné Nagy Elvira 
 

 
 
 

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 
Anyatejes Táplálás Világnapja 
 
Augusztus 8-án hetedik alkalommal rendeztük meg az Anyatejes Táplálás Világnapját a 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban. A kezdeményezéssel intézményünk célja az, hogy 
felhívja és ráirányítsa a figyelmet az anyatejes táplálás egészségügyi jelentőségére. 
 
Tóth Gábor tárlata 
Augusztusban a gelsei falunapon Tóth Gábor Garaboncon élő festőművész kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők a könyvtárban. 
 
Falunapi gyermekfoglalkozás 
Intézményünk szervezésében kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, 
ahova Tüsi Bohóc is ellátogatott. 
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