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A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI 

 2014. II. FÉLÉV 

Magyar népmese napja 

A magyar népmese napjára emlékeztünk szeptember 30-án. Az aulában megszólalt a 
magyar népmesék rajzfilmsorozat ismert dallama. Néhány mondattal emlékeztünk meg 
Benedek Elekről, s a népmesék továbbörökítésének szerepéről.  Ezután Németh Tamás, 
8. osztályos tanuló szavalta el a zalaszentgróti Török Laura Luca, 6.osztályos tanuló,  Fa, 
mag, mese című versét.  Majd iskolánk színjátszó csoportja egy mesével ajándékozta 
meg a tanulóinkat. A mesét a Rezi Általános Iskola tanulója, Horváth Zsófia Fanni írta és 
Hohl Lászlóné dramatizálta és tanította be a gyerekeknek. A Mese a csillagszemű lóról 
és a királylányról című darab, nagy tetszést aratott. A mese és a vers is egy tavalyi 
könyvtári pályázatra íródott, melyhez hasonlót az idei évben a magyar népmese napja 
alkalmából indított útjára a zalakarosi könyvtár. Mesélő ceruza címmel négy 
kategóriában lehet pályázni Varga Attiláné, iskolánk volt pedagógusa, művésztanár 
műveihez. Marika újabb 21 képet készített, melyhez meséket lehet írni, s november 17-ig 
beküldeni postai vagy elektronikus úton a könyvtárunkba. A legügyesebb alkotók 
meghívást kaptak intézményünkbe, és ünnepélyes keretek között vehették át jutalmukat. 
Varga Attiláné néhány szóval elmondta, hogy számára mit jelentenek a népmesék, és mi 
ihlette a képek elkészítésére. Kivetítőn megnéztük mind a 21 alkotást, melyet és a 
verseny kiírását is a könyvtárunk honlapján (www.zalakarosiblokk@zalakaros.hu) lehet 
megtekinteni. A megemlékezést az Olvass Bundival! olvasásverseny eredményhirdetése 
zárta, ahol Horváth Zita, könyvtáros adta át az okleveleket és az ajándékokat. 

 Olvass nekem egy mesét! címmel tovább folytatódott a népmesenapi program a 
könyvtárban. Felnőttek olvastak magyar népmeséket az alsó tagozatosoknak négy órán 
keresztül. Minden alsós osztály eljött, s egy-egy órában, három felnőttől is hallhatott 
mesét. Volt, ahol az olvasás kiegészült furulyajátékkal, de hallottunk zenés mesét is 
gitárkísérettel. Közben pihenésként mesefigurás könyvjelzőket is készíthetett a 
hallgatóság. Mindegyik csoport Figura Ede zenés meséjéből vett köszönés apró 
módosításával indult vissza a napközibe, boldogan harsogták a mesekönyvjelzőkkel a 
kezükben, lelkükben és szívükben mesével tele, hogy: Sárgarépás viszontlátásra! 

Köszönjük a meséket: Hohl Lászlónénak, Tarnai Lászlónénak, Várnagy Szabolcsnénak, 
Bakonyi Ritának, Nagy Zsuzsának, Horváth Zitának, Benkőné Gulyás Editnek, Baloghné 
Lengyel Évának, Biczó Henriettnek, Farkas Tibornak és Grófné Csatos Andreának. 

Óvodások látogatása 

Az óvodások az állatok világnapja alkalmából ellátogattak a könyvtárba. Elmesélték, 
hogy milyen állataik vannak otthon. Beszéltek az óvodában gondozott ékszerteknősökről 
is. Utánozták a ház körüli állatok hangját. Ügyesen felismerték az eredeti állathangokat 
CD-ről. Sok csalafinta találós kérdést fejtettek meg az erdőn, mezőn és vízben élő 
állatokról. Rövid részletet tekintettek meg Kópé, az erdélyi kopó című filmből. 
Felismerték az évszakokat a jelenetekben. Végül állatokról szóló ismeretterjesztő 
könyveket nézegettek. Ajándékba állatfigurás könyvjelzőt kaptak, melyet majd 
kiszínezhetnek. 
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Három bajusz gazdát keres 

Író-olvasótalálkozó Vig Balázzsal 

2014. október 2. 

Fantasztikus hangulatú találkozón vehettek részt a könyvtárban a 3-4. osztályosok, s 
néhányan a második osztályból. Vig Balázs, író Budapestről látogatott hozzánk, aki 
nagyon játékos, interaktív módon mutatta be nekik, Három bajusz gazdát keres című 
meseregényének első fejezetét. Volt bemelegítés az olvasásra, bajuszmustra, s szerepjáték 
is. A vigyorgóizmok folyamatosan dolgoztak felnőttnél és gyereknél egyaránt. Közben 
megismerhettük a meseregény szereplőit, helyszínét. Az író maga olvasta fel a történet 
első fejezetét, melyet nagy figyelemmel kísért a hallgatóság. Szinte észre sem vettük, 
hogy elröppent az idő. Így az író másik két regényének: A rettegő fogorvos és a 
Puszirablók című gyerekregényeknek a bemutatására már csak pár mondattal maradt idő. 
Aki akart, névre szóló dedikált könyvet vásárolhatott. Mindenki kapott egy 
emlékkönyvjelzőt, melyet szintén aláírt Vig Balázs. 

Könyvtárunk is vásárolt a könyvekből, s az előzetes bejelentkezések szerint, nagy 
érdeklődésre számíthatunk a kölcsönzők körében. Reméljük, hogy még sok ilyen remek 
magyar meseíró és mesekönyv jelenik meg a magyar könyvkiadásban, akik 
személyiségükkel és alkotásaikkal magukkal ragadják a gyerekeket, s csábítják őket az 
olvasásra.   

Süni az avarban 

Az Országos Könyvtári Napok programjainak szervezésénél a kisebbekre is gondoltunk. 
Az összefogás rendezvénysorozat kiemelt témaköre, „a megosztott örömök” keretében 
szerveztünk számukra kézműves foglalkozást. Olyan sok volt a jelentkező, hogy két 
délután, csoportokba beosztva vártuk a gyerekeket. Összesen 46 gyermek és 6 felnőtt 
érkezett. 
A foglalkozás elején beszélgettünk az őszről, a színes levelekről, az avarról és 
természetesen a sünről is. Az ismereteiket egy kis szemelvény felolvasásával egészítettük 
ki.  
Tasnádi Kubacska András: A süncsalád című írását, Horváth Zita, könyvtáros-tanító 
olvasta fel.  
Ezt követően elmondtuk a papírsün készítésének menetét. Majd az előre kiosztott 
kartonlapokra az alaklemezek körberajzolása következett. Az ügyes kezecskék gyorsan 
vágták, s ragasztották a süni mellé a gombát és a leveleket. A kreatívabbak még fát is 
készítettek. Végül az elkészült sünökkel együtt hangfelvételről hallgathatták meg Nógrádi 
Gábor: Segítség, ember! című írásából a Sün  beszédét. 

Így készül a rajzfilm! 

Az Országos Könyvtári Napok Hetének nyitórendezvénye 2014. október 15-én, 14 órakor 
vette kezdetét könyvtárunkban. Pontosabban a nagyszámú érdeklődésre tekintettel az 
iskola legnagyobb termében, a biológia teremben. Az „átköltözésre” azért volt szükség, 
mert a felső tagozatos diákok körében nagyon kedvelt volt a program. Többen a klubidő 
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alatt, klubos csoportjukkal együtt érkeztek az előadásra. Nagy örömünkre a klubokat 
vezető tanárok is örömmel hozták el őket. A Kecskeméti Rajzfilmstúdió két munkatársa 
mutatta be a rajzfilm készítésének menetét, fázisait, lépéseit. Megmutatták, hogy hogyan 
készült egykor és hogyan készül manapság, a számítógép segítségével egy-egy rajzfilm. 
Az 1971 óta működő rajzfilmstúdióban számos, a gyerekek által ismert és kedvelt 
rajzfilm készült el. A rajzolás, háttérkép, a mozdulatok, a zenei aláfestések, a 
hangszinkron, a forgatókönyv lépéseit a Magyar Népmesék sorozat egyik filmjével 
mutatták be. A gyerekek csodálkoztak, hogy egy csupán tíz perces filmhez több ezer 
darab rajzra, számos festésre van szükség. Betekinthettek az animációs és a  3D-s 
rajfilmek készítésének világába is. Itt már virtuális figurákkal készítik a filmeket, vagyis 
a báb a valóságban megfoghatatlan, csak a képernyőn létezik. A diákjaink 
megtekinthettek egy ilyen technikával készített rajzfilmrészletet, melyet most készítenek 
és még a nagyközönség számára nem megtekinthető. Ez pedig Lázár Ervin, A 
négyszögletű kerek erdő című gyermekregényének feldolgozása lesz rajfilmen, 3D-s 
technikával. Mi már láthattunk pár szereplőt. Például Vacskamatit, Ló Szerafint, Dömdö-
dömdö-dömdödömöt, Mikkamakkát és Mamintit, a kicsi zöld tündért virtuálisan 
megtervezett báb formájában. Vetítésre került egy kisfilm is, mely fotókkal történő 
technikával készült, a régebbi korok gyermekvilágáról. Előkerült egy új sorozat 
feldolgozása, mégpedig a cigány népmesék feldolgozásának néhány részlete is, melyből 
egy rövidebbet meg is tekinthettünk. A 47 tanuló és 10 felnőtt az előadás végén az 
érdekes élmény mellé könyvjelzőt és webinformációs ajándékot kapott. 

 

 

Életmentő tűszúrás = Védőoltás 

2014. október 15-én 17 órai kezdettel került sor a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi 
Ház és Könyvtár, a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 
a Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet, a Védőnői Szolgálatok, a 
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal és a Karosi Civilek Egyesülete 
összefogásában az Életmentő tűszúrás = Védőoltás című kiállítás megnyitójára a 
zalakarosi városi és iskolai könyvtárban. A kiállítást Dr. Józsa Zsanett, a Nagykanizsai 
Járási Hivatal hivatalvezetője és Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere nyitották 
meg. Mindketten méltatva a példaszerű összefogást, az egészségmegőrzés és a fertőzések 
elkerülésének, megelőzésének fontosságát. Ezt követően Dr. Buzás Judit, a Zala Megyei 
Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalának járási tiszti főorvosa tárlatvezetéssel 
egybekötött előadást tartott a járványokról és a védelem fontosságáról. Majd a megjelent 
24 felnőtt és 5 gyermek érdeklődő megtekintette a gyűjteményt, s a kivetítőn látható 
tájékoztató filmet is. A könyvtár ezt a programot az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozata keretében szervezte, melynek idei célja az egészségmegőrzésre való 
figyelemfelkeltés volt. A gyermekrésztvevők ajándékba puzzle kirakót és mondókás 
könyvet, a felnőtt résztvevők ajándéktollat és könyvjelzőt kaptak. A főorvos asszony 
tárlatvezetését hangfelvételről is meghallgathatták a látogatók, hiszen a vándorkiállítás 
november 7-ig, a könyvtári nyitva tartási időben, bárki számára megtekinthető volt. 
Könyvtárosunk, Horváth Zita feladatlapot is készített hozzá, melyet a kiállítás 
megtekintését követően ki lehet tölteni. A kérdésekre helyesen válaszolók jutalmat 
kaptak. 
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Kosárfonásos Könyves Vasárnap 

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényét 2014. október 19-én 14 órától tartottuk 
a könyvtárban, ahol a könyvtárosok Találkozzunk a könyvtárban! feliratú pólóban várták 
az érkezőket. A rendkívüli nyitva tartási időben lehetett számítógépet használni, 
felnőtteknek ingyen beiratkozni, könyvet kölcsönözni is. A legtöbben azonban 15 órára 
érkeztek. Ekkor kezdődött a kosárfonás, melyet Zsirainé Kulcsár Mária informatikus 
könyvtáros és népi mesterségek oktatója mutatott meg az érdeklődők számára. Rendkívül 
sok mintadarabot hozott magával. Elmondta, hogy milyen alapanyagokat, eszközöket 
használ a kosárfonás során. Ez után mindenki kiválasztotta, hogy melyik munkadarabot 
szeretné elkészíteni. Az előadó bemutatta a befűzés és a fonás lépéseit, s mindenkinek 
segítséget nyújtott a munkában. Kis idő elteltével szépen emelkedtek a fonássorok, s már 
lehetett látni a kialakuló kosárkákat, kalitkákat. Többen próbálkoztak dekorálni színes 
szálakkal és gyöngyökkel is. A lezárás után többen hihetetlennek tartották, hogy képesek 
voltak elkészíteni egy ilyen munkadarabot. A tervezett 17 órai zárás 18 órára módosult, 
mert annyira belelendült mindenki a munkába. Ezen a rendkívüli vasárnapon 24 felnőtt és 
11 gyermek készített kosárkát. Volt két felnőtt beiratkozó, négy könyvkölcsönzés, három 
számítógép használat és 33 könyvet lapoztak át, nézegettek meg a helyben használat 
során. 

Csuhébabák készítése a könyvtárban 

2014. november 12-én ügyeskezű felnőttek érkeztek a könyvtárba, hogy 
kukoricacsuhéból babát készítsenek. Az óvó nénik és a Szülői Munkaközösség több tagja 
is nagy lelkesedéssel állt neki a munkának. Császár Zoltánné Anita óvónő vezetésével 
készültek a kukoricacsutára felállított gyönyörű tündérbabák. A másik csoportban 
Horváthné Nagy Elvira vezetésével hagyományos kukoricababák kerültek ki a fürge 
kezek alól. A virágot, könyvet, táskát tartó kukoricahajú babácskák „A Zalakarosi 
Iskoláért Alapítvány” báljára kerültek felajánlásként meglepetés ajándéknak, 
tombolanyereménynek. Néhány közülük a báli dekorációt színesítette. 

 

Mozgókép készítése 

Minden alsós osztályból nagy létszámmal érkeztek érdeklődő gyerekek a mozgókép 
készítésre. A Kecskeméti Rajzfilmstúdió munkatársaitól kapott kis körlapra rajzolt 
formákat kapták meg, melyet kiszíneztek és hurkapálcára ragasztottak. A hurkapálcát 
gyorsan sodorva, szemünket becsapva mozdult meg a pillangó szárnya, jelent meg a 
kislány az ablakban, ragyogtak a napocska sugarai és táncolt a fiú a lánnyal. Nagyon 
örültek a mozgó jeleneteknek, sodorták a hurkapálcát, hogy minél tovább láthassák a 
mozdulatokat. Egy újabb gyorsan elkészíthető játékot vihettek haza a könyvtárunkból. 

 
 

Mesevetélkedő 
  
A Zalai Gyermekkönyvhét keretében 2014. november 19-én 10 órára érkeztek a 3. 
osztályosok mesevetélkedőre a könyvtárba. 
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Az első feladatok a népmesékről és a népmesegyűjtőkről szóltak. Izgalmasnak bizonyult 
a könyvkeresési feladat. A fő részben Az állatok vitája című mesekönyvből dramatizálták 
a véletlenszerűen kiválasztott állattörténeteket a gyerekek. Nagy sikert aratott a feladat. 
Végül a tanulók memóriája lett próbára téve. Az eljátszott mesék címeit kellett 
összegyűjteniük. 
Az első és második helyezettek két-két, a többi csapat tagjai egy-egy ajándékot 
választhattak a kukoricababákból és az origami figurákból. 
  

Mesélő ceruza 

Díjátadó ünnepség 

A Mesélő ceruza meseíró pályázatot 2014. szeptember 30-án, a magyar népmese napján 
indítottuk útjára. A kiírás arról szólt, hogy 4 kategóriában lehet pályázni Varga Attiláné 
Marika, a zalakarosi iskola nyugdíjba vonult tanárának 21 alkotásáról készült mesével. A 
képekről készült történeteket november 17-éig lehetett eljuttatni a könyvtárba. Összesen 
23 féle helyről, 81 pályázat érkezett. Nem volt kis feladat a négytagú zsűrinek a mesék 
értékelése. Horváth Zita könyvtáros-tanító, Németh Zoltánné tanító, drámapedagógus, 
Halmos Ildikó, iskolánk volt tanára, a nagykanizsai Honvéd Kaszinó igazgatója és Farkas 
Tibor tanár, a zalakarosi BLOKK intézmény intézményvezetője alkották az értékelő 
csapatot.  A pályamunkákat csak mesecímmel és a mesét ihlető kép sorszámával kapták 
meg korcsoportokra bontva. Egytől tíz pontot adhattak. Az így keletkezett pontszámok 
összeadásával született meg a végeredmény. A díjátadóra a legjobb pályamunkák 
beküldői kaptak meghívást. A megjelenteket Vargáné Marika művésztanár köszöntötte. 

I. kategóriában a 2-4. osztályosok pályázhattak. 37 pályamunka érkezett. 

1. helyezést ért el: 
- Szabó Mónika - Nagykanizsa, Piarista Általános Iskola - Homokfény városának 
megmentése  
- Schey Luca – Nagykanizsa, Zrínyi Általános Iskola – Madár hozta szerencse 
- Császár Dominik – Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola – A mesefa  
2. helyezést ért el: 
- Turkovics Gerda – Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola – Egyszó Palkó 
3. helyezést ért el: 
- Goldfinger Blanka – Zalaegerszeg, Dózsa György Általános Iskola - Szivárvány 
- Nagy Zsombor – Nagykanizsa, Péterfy Sándor Általános Iskola – A kisfiú és a manó 
barátsága 
- Hozensteiner András – Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola – A legféltettebb kincs 
című meséjével. 
 
II. kategóriában az 5- 8. osztályosok küldhettek meséket. Itt is 37 mese érkezett. 
1. helyezést ért el: 
- Hajdu Réka – Sümegcsehi - A méhecskévé változott királyfi 
2. helyezést ért el: 
- Tóth Janka Zsuzsanna – Nagykanizsa, Bolyai János Általános Iskola - A szegény fiú 
nagy küldetése 
- Lugosi Csenge Anna – Nagykanizsa – A karnevál 
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3. helyezést ért el: 
- Lengyel Sára – Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola – A magányos királylány 
- Farkas Rebeka – Sand – Az aranymadár 
- Vörös Cintia Dóra – Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola - Elvarázsolt házasság  
- Németh Petra – Nagykanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola – A kulcs 
- Kérges Valentin Zoltán – Zalakomári Általános Iskola - A volt, nincs kívánság címmel 
írt meséjével. 
Ebben a kategóriában nagyon magas színvonalú mesék születtek, ezért még különdíjak is 
kiosztásra kerültek.  
Díjazott lett:  
- Dégi Donát István – Sümeg – Segítség a túlvilágról 
- Varga - Szömös Bianka – Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola – A csúf királynő 
- Varga Liza – Zalaszentgrót – A varázsfa 
- Lajos Petra -  Zalakomári Általános Iskola – Az öregember meggondolatlan 
kívánsága című meséje. 
 
A III. kategóriában( 9-12. évfolyam) egy nagyon magas pontszámot kapott mese 
érkezett. A zsűri 1. helyezéssel jutalmazta Gárdos Bíbor – Kávás – Melengető strófák a 
boldogságról című meséjét. 
 
A IV. kategóriában a felnőttek küldhettek pályázatot. Összesen hat pályamunka érkezett. 
 
1. helyezést ért el: 
- Bencze Margit – Nagykanizsa – Az erényfa 
- Novák Ferenc – Zalakaros – Az égigérő fa 
2. helyezést ért el: 
- Vass Antónia – Székesfehérvár –A napba öltözött király 
3. helyezést ért él:  
- Bánfi Katalin – Zalaegerszeg – A virággá változott nap címmel írt mesével. 
 
Minden díjazott könyvet, és azzal a képpel ellátott oklevelet kapta ajándékba, melyről a 
mesét írta. 
Külön köszöntésre került a legfiatalabb (Goldfinger Blanka, Nagy Zsombor) és a 
legidősebb (Pataki Jánosné) meseíró is. 
A meséket beküldő, de díjat nem kapott pályázók emléklapot, figurás ceruzát, noteszt és 
hűtőmágneses képet kaptak, melyet az iskolák képviselőivel vagy postán juttattunk el 
nekik. 
Nagy örömünkre, a díjátadóra egy kivétellel mindenki eljött vagy képviseltette magát. A 
gyerekpályázók nagy részét pedagógusok és családtagjaik is elkísérték.  

Varga Attiláné, Marikának és a zsűri tagjainak munkáját virággal és apró ajándékkal 
hálálták meg a szervezők. 

A ráadásajándék pedig az Igricek együttes hangulatos műsora volt Farkas Tibor 
vezetésével, mellyel nem csak az alkotókat, hanem a november 17 - december 2-ig tartó 
Zala Megyei Gyermekkönyvheteket is köszöntöttük. A képeket, melyekről a mesék 
íródtak, a díjátadó alatt folyamatosan lehetett látni kivetítő segítségével, de az érdeklődők 
az első emeleti aulában levő kiállításon, a rendezvény végén meg is tekinthették őket. 
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A mesék útja azonban itt még nem ért véget, hiszen a végső szándék egy kiadvány, egy 
mesekönyv megjelentetése, melybe illusztrációként kerülnének be Vargáné Marika 
alkotásai és melléjük a legszebb, legérdekesebb, legkülönlegesebb mesék, lehetőleg minél 
több a nyolcvanegyből. 

Legkésőbb a következő év szeptember 30-án, a magyar népmese napján szeretnénk 
megjelentetni, s a bevételből származó pénzt beteg gyerekek gyógyítására felajánlani. 

Papírangyalka készítése a könyvtárban 

2014. december 10-én 54 kisgyerek készített a könyvtárban papírból  angyalkákat.  Az 
ünnephez illő hangulat megteremtését a kézműves foglalkozás alatt hallgatott karácsonyi 
zene segítette. Sokan díszítették az angyalkájuk szoknyácskáját szívecskékkel, 
csillagokkal. Több angyalka kezébe könyvecske vagy gyertya is került.  A gyerekek a 
karácsonyfájukra vagy az ablakukba vitték őket haza, hogy az itt készített munka is 
emlékeztesse őket a könyvtárban eltöltött kellemes karácsonyra való ráhangolódásra. 

Karácsonyi köszöntés 

2014. december 12-én már harmadik alkalommal adott helyet a könyvtár a Karosi Civilek 
Egyesülete és Zalakaros Város Önkormányzata közös szervezésében megvalósuló 
eseménynek. A Zalakaroson egyedül élő, 70 év feletti idős embereket köszöntötték. Az 
óvodások Fonó játékot adtak nekik elő, melyet Novák Ferencné óvónő tanított be. A 
zeneiskola két számmal képviseltette magát. Illés Petra harsonán a Jingle bells, Horváth 
Hilda hegedűn a Dicsőség, mennyben az Istennek… című számot játszotta el. Felkészítő 
tanáraik Tatár Csaba és Kunhegyi Zsolt voltak. Horváth Sára a  Karácsonyesti vendégek 
című mesét mondta el. Őt Hohl Lászlóné készítette fel. A harmadik osztályosok verses-
énekes összeállítása a Luca napi szokásokról szólt. A műsorukat Szirtes Zita állította 
össze. A bensőséges hangulat megteremtése után Novák Ferenc, Zalakaros Város 
polgármestere mondott pohárköszöntőt. Pataki Jánosné egy saját verssel köszönte meg a 
szervezők munkáját. Ezután beszélgetésre, és egy kis megvendégelésre került sor. A 
meghívott vendégek a rendezők által összeállított ajándékcsomaggal, meghatottan 
távoztak a rendezvényről.  

Horváthné Nagy Elvira  
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