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„A PÜNKÖSDI RÓZSA KIHAJLOTT AZ ÚTRA…” ünnepváró játszóház 
        
 
         Molnárné Pfeiffer Edit 

 
 

 
 
ZALAKAROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYV-
TÁR 
 

 
      PROGRAMOK 2014. I. FÉLÉVBEN 

Kísérletek és tanulmányok 

Kiállítás megnyitójára került sor a zalakarosi könyvtár szervezésében 2014. január 15-én.  A 
Móra iskola rajz szakos tanára, Erheticsné Kuklek Krisztina hozta el képeit, hogy megmutassa 
azokat mind tanítványai, mind az érdeklődő  zalakarosi lakosság, mind az üdülővendégek 
számára. A tanulók is nagyon várták a megnyitót, s kíváncsiak voltak, hogy tanáruk, Kriszti 
néni milyen műveket mutat meg számukra. A kiállítást az intézmény igazgatónője, Grófné 
Csatos Andrea nyitotta meg. Elmondta, hogy nehezen szánta rá magát az alkotó, hogy mások 
számára láthatóvá tegye képeit, hiszen azok elsősorban tanító szándékkal készültek. Ezért 
nem véletlenül kapta a kiállítás a Kísérletek és tanulmányok címet sem. Az iskola Gyöngyvi-
rág csoportja Szabadicsné Madaras Katalin vezetésével kedves népi gyermekjátékot adott elő 
köszönetül. Az alkotások megtekintése után a felnőttek Novák Ferenc polgármester pohárkö-
szöntője után koccintottak az alkotóval, majd kedves bejegyzéseket írtak a vendégkönyvbe, s 
gratuláltak a szép festményekhez, grafikákhoz. 

Együtt Szaval a Nemzet 

2014. január 22-én a könyvtárban gyülekezett iskolánk 50 tanulója, s a szövegértés-
szövegalkotás órákat tartó pedagógusok, könyvtárosok és iskolánk igazgatónője, hogy bekap-
csolódjanak abba az országos felhívásba, hogy szerte az országban vagy még határainkon is 
túl, többszázan az informatika segítségével egyszerre szavalják el Kölcsey Ferenc Himnusz 
című versét. Tíz óra előtt már létrejött a videókapcsolat, s elkezdődött a próba. Először csak 
számokat kellett egyszerre mondani, majd néhány sort a versből is. 
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A kivetítőn láthattuk Jordán Tamást, aki kézmozdulatokkal jelezte a szintén kivetítőn látható 
verssorok mondásának kezdetét. Miután mindenki megértette, hogy milyen lesz a technikai 
módja az egyszerre szavalásnak, megszólalt a gong és élesben is elindult a közös szavalat. 
Felemelő érzés volt egyszerre hallani ezeket a sorokat. Bizonyára az itt levőknek egy életre 
szóló élmény marad. A YouTube-on szinte fél órával az esemény után már látni is lehetett a 
felvételeket. Bárki megnézhette és lájkolhatta a neki legjobban tetsző csoportot. A program 
sikeresen zárult, közel 400 ezer magyar vett benne részt a világ minden részéből, közel 1000 
helyszín bekapcsolódásával, s csaknem 500 iskolával. Már tájékoztatást kaptunk arról is, hogy 
jövőre, a Himnusz születésnapján újra megrendezésre kerül, és ezúttal Orosházáról hangozhat 
fel újra Jordán Tamás vezényletével. 

 Megemlékezés a könyvtárban 1848. március 15-ről 

A könyvtár nem szokványos megemlékezésre hívta meg az alsó tagozatosokat március 14-én. 
A hozzánk érkezők nemzeti színű zászlót készíthettek maguknak, melyre felkerült a jeles nap 
jelképe, a kokárda is. 

Negyvenkilencen jelentkeztek, ezért csoportonként hívtuk őket a foglalkozásra. Ráhangolás-
nak a délelőtti megemlékezésen elhangzottakból tettünk fel kérdéseket. Majd bemutattuk a 
zászlókészítés menetét. Miután mindenki elkészült a saját kis nemzeti papírlobogójával, be-
mutattuk hogyan lesz a krepp-papírcsíkokból nemzeti színű szalag, majd abból milyen műve-
lettel készül el a kokárda. A kisebbeknek a kokárda összeragasztását a könyvtárunkban dolgo-
zó kulturális közfoglalkoztatottak segítették. Hogy jobban menjen a munka, közben meghall-
gattuk a Nemzeti dalt a Tolcsvay együttes feldolgozásában, s még több 48-as dalt is elhang-
zott. Utolsó műveletként a gyerekek felragasztották a zászlókra a kokárdákat és boldogan len-
gették meg őket. A nemzeti ünnepen biztosan sokan tűzték ki, s díszítették vele szobájuk ab-
lakát. 

Rákhely Zsófia iparművész kiállítása 

A zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola emeletén egy újabb kiállítás megnyitására került 
sor 2014. február 20-án a könyvtár szervezésében. A megnyitót Darnai Máté és Gál Marcell 
köszöntötte trombitajátékával, majd az intézmény igazgatója, Grófné Csatos Andrea üdvözöl-
te a megjelenteket és felkérte Petró Ágnest a nagykanizsai Petró Galéria vezetőjét, nyissa meg 
a kiállítást.  

A galériavezető ismertette, hogy miként indult el ezen a pályán az egykor gyönyörű hanggal, 
nagy képzelőerővel és ügyes kézzel megáldott copfos kislány. Már általános iskolában szá-
mos pályázaton vett részt. A pécsi Művészeti Szakközépiskolában szorgalmasan tanult, majd 
két francia pályázatot is megnyert, s Párizsba is kijuthatott. A Művészeti Egyetem Iparművé-
szeti szakán végzett, s doktori fokozatot szerzett. Álma megvalósult, iparművész lett. Jelenleg 
adjunktus a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen, textiljeivel, ruháival részt vesz disigne 
pályázatokon, kiállításokon. Nagykanizsán 16 éve működik ruhaszalonja. Tanácsot ad, ajánl, 
tervez. A művésznő szerint legfontosabb, hogy tisztába legyünk saját értékeinkkel és azokat 
hangsúlyozzuk. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak képeken, hanem a valóságban is 
találkozzanak a művészettel, közelről is megnézhessék a képeket. Rákhely Zsófia textilképei 
a ritmusra, a kontrasztokra, a játékosságra épülnek. 

„Nem baj az, ha a gyerekek azt érzik, mondják: de hiszen ezt én is meg tudom csinálni. 
Rákhely Zsófi textilképein szokatlan anyagokat, melléktermékeket, hulladékokat dolgoz fel. 
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Abból épít fel és teremt új világot, amit mások már a szemétbe dobnának. Különböző 
struktúrájú anyagokat ütköztet, képein keresi a harmóniát, az arányokat, érdekes kontrasztokat 
hoz létre.Többféle technikát ötvöz, varrás, textilragasztás, tűnemezelés. A képek címei és a 
felhasznált anyagok érdekes szimbiózisban vannak.  Adják meg Önök is a módját, 
helyezzenek el szép tárgyakat, művészeti alkotásokat környezetükben! Melegen ajánlom 
figyelmükbe Rákhely Zsófia iparművész kiállítását. ” - zárta szavait Petró Ágnes.  

A megnyitóbeszéd után Novák Ferenc polgármester is köszöntötte a művésznőt, majd a jelen-
levők megtekintették a képeket. 

Móra könyvtári játék  

Ebben az évben is meghirdettük az immár hagyományos Móra-napi könyvtári játékunkat. A 
játék egy fordulóból állt. Előre megadtuk, mely regényekből lesz a feladatlap, s a helyszínen 
kellett ezt megoldani a gyerekeknek, természetesen, hogy már könyvet nem használhattak 
hozzá. A könyvtári játékra 6 iskolából 18 tanuló jelentkezett. Az 5-6. osztályosok Szabó 
Magda: Tündér Lala című regényéből töltöttek ki feladatlapot. A végeredmény:  

1. helyezett: Szabó Bálint (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
2. helyezett: Fehér Donát (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
3. helyezett: Horváth Hanna (Móra Ferenc Általános Iskola, Zalakaros) 
 A 7-8. osztályosok Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című regényének ismeretéből 
versenyeztek. A 45 percben kitöltött feladatlapot legsikeresebben megoldók: 
  
1. helyezett: Besze Brigitta (Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola) 
2. helyezett: Farkas Adél (Deák Ferenc Általános Iskola, Zalaszentgrót) 
3. helyezett: Köncz Csilla (Zalakomári Általános Iskola) 

 A könyvtári verseny eredményhirdetésén oklevél és könyv volt a legjobbak jutalma. A ver-
senyek szünetében ivólével és pogácsázással, filmvetítéssel, játékos foglalkoztatóval tölthet-
ték el az időt a gyerekek. 

A versenyzőknek átadott okleveleken és emléklapokon, a felkészítő tanárok emléklapjain 
Csöndör Kamilla, iskolánk 6. osztályos tanulójának rajza emlékeztetheti a Móra-napok részt-
vevőit erre az együtt eltöltött, kellemes hangulatú, s reméljük sokaknak szép élményt nyújtó 
zalakarosi délutánra. 

 Tojásírás a városi és iskolai könyvtárban 

 2014. április 10-én 14 órától a felső tagozatosok közül vettek részt jópáran a könyvtár által 
szervezett húsvétváró készülődésben. Gyimesi asszonyok érkeztek hozzánk és mutatták meg a 
tojásírás hagyományait. Kesicével varázsolták a tojásokra a szebbnél – szebb viaszmintákat, 
majd piros tojásfestékbe tették őket. Elárulták, hogy náluk csak pirosra festett tojás kerül a 
húsvéti asztalra, s mindig kerül a tálba egy minta nélküli, csupán csak piros tojás is. A tojás-
festékkel meg is mossák egy kicsit az arcukat, hogy egész évben pirosak, azaz egészségesek 
maradjanak. Miközben meséltek magukról, kikerültek a festőléből a tojások. Meleg rezsóra 
tették őket és egy ruhával törölték le róluk a viaszt. Így bújtak elő a gyönyörű motívumok. A 
gyerekek is megpróbálták ezt a hozott főtt tojásokra megfesteni. Nagyon ügyesen dolgoztak, 
de sajnos volt olyan is, akinek berepedt a tojása. Ugyanezt próbálhatták ki a felnőttek is 16 
órától. Akinek nem sikerült annyira ez a nem is könnyű feladat, az vásárolhatott is az előre 
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elkészített darabokból. A tojásírás után Vig Zsolt miháldi borász tartott előadást „Az ünnepi 
asztal borai” címmel. Aki akarta, meg is kóstolhatta az általa ajánlott finom nedűket. 

 

Költészet napja a könyvtár szervezésében 

Április 11-én szerte az országban, így nálunk is megemlékezések és különböző rendezvények 
zajlottak József Attila születésnapján, amely egyben a magyar költészet napja is. A színpaddal 
berendezett aula várta délután a zalakarosi iskola diákjait, hogy közösen emlékezzünk és hall-
gassunk meg különböző verseket, melyek magyar költők tollából kerültek ki. Horváth Zita, 
iskolánk könyvtárosa néhány mondattal ismertette e jeles napról a tudnivalókat. Majd a Gara-
bonciás együttes koncertjét hallgathatták meg: „Mondok, mondok éneket” címmel. Az elő-
adás során több magyar költő verse hangzott el megzenésítve, többek között József Attila, 
Weöres Sándor, Nagy László versei is. A remek hangulatú előadás után az „Írjunk rajzhoz 
verset, mesét!” című pályázat díjátadója következett. A pályázatra beküldött 22 mű szerzői is 
meghívásra kerültek. Köztünk volt a képek festője, Varga Attiláné művésztanár és a háromta-
gú zsűri is. Halmos Ildikó, Antal Anita és Bakonyi Rita, akik többek között tanári végzettség-
gel is rendelkeznek, értékelték a verseket és prózákat. A legügyesebbek oklevelet és könyvju-
talmat, a többiek noteszt, füzettartót vagy emlékkönyvet kaptak az emléklap mellé. Minden-
kinek az oklevelén az a kép volt beszerkesztve, melyről a verset vagy a mesét írta. A díjátadó 
után még egyszer meg lehetett tekinteni a képeket és beszélgetni, találkozni lehetett az alko-
tóval is. 

Már esteledett, amikor a felnőtteket vártuk szintén a „garabonciásokkal” egy újabb, felnőtte-
sebb előadásra. A felnőtt kategória díjátadójával kezdődött a program, hiszen az „Írjunk rajz-
hoz verset, mesét!” pályázatra három vers érkezett ebben a kategóriában. 

Pataki Jánosné és Horváth Zita felolvasták verseiket és Novák Ferenc verse is felolvasásra 
került, mert sajnos ő nem tudott jelen lenni ezen a rendezvényen. Mindhárman a közönség 
elismerését érdemelték ki, s a zsűri mindhármukat oklevéllel és könyvvel jutalmazta. A to-
vábbi jutalom pedig nem csak nekik, hanem a közönségnek is a Garabonciás együttes előadá-
sa volt, hiszen gyönyörű verseket énekeltek a csekély számú, de annál lelkesebb közönség-
nek. 
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 Kézműves foglalkozások a könyvtárban 

Papírmadár, húsvéti tojástartó, farsangi álarckészítés és papírból jegesmedve készítés szerepelt 
az év ezen felében a kézműves foglalkozások palettáján a könyvtárban. Általában alsó tagoza-
tos gyerekek jöttek hozzánk a foglalkozásokra. Néha annyian jelentkeztek, hogy csoportokba 
osztottuk őket és időpontokra jöttek elkészíteni az adott játékot, ajándékot. Az alapötlet után 
sokan egyéni kreativitásuknak megfelelően dekorálták, vagy egészítették ki a munkadarabot. 
Jó volt látni az arcokon az örömet, mikor elkészültek, s vihették haza kis munkáikat. Gyakran 
kérdezték ilyenkor, hogy legközelebb mit készítünk? Emiatt is szeretnénk a jövőben ezeknek a 
foglalkozásoknak a számát megtartani, hiszen tapasztaltuk, hogy nagy igény van rá a gyerekek 
körében.  
 
                                            Horváthné Nagy Elvira 
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