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ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
Programok 2016. II. félév 

 
Béka királyfis ceruzatartó a magyar népmese napján 

A magyar népmese napjára kézműves foglalkozással és egész napos mesemozival készült a 
könyvtár. Mivel nagyon sokan jelentkeztek a ceruzatartó készítésére, ezért a népmese 
napjának hetében két napon keresztül jöhettek az érdeklődők. Ráhangolónak átbeszéltük a 
népmesék keletkezését, meseírókat, mesegyűjtőket és népmesecímeket soroltak fel a 
gyerekek. Megemlékeztünk Benedek Elekről is. Ezután láttunk neki a kézműves 
foglalkozásnak. Papírhengerből készítettük a békatestet, majd korona került a fejére, és az arc 
és a talpak vágása következett. Nyakkendő is került a nemesi békára. A munka végén 
meghallgattuk a Békakirály című népmesét. Grimm történetével emlékeztünk más népek 
mesevilágára is. 87 béka készült el összesen ezen a héten a zalakarosi könyvtárban. 

     
 
Mondd, szereted az állatokat? 
 
Mondd, szereted az állatokat? - címmel vetélkedőre hívta a könyvtár a 3. és 4. osztályos 
tanulókat. Az állatok világnapján került sor a rendezvényre. Mindkét osztályban 5-5 csapat 
alakult. Természetesen csapatnévként állatneveket választottak maguknak. A feladatok között 
volt: Ki vagyok én? - játék, állatok élőhelyére vonatkozó feladatlap, képkirakó, madaras totó, 
közmondások állatnevekkel, találós kérdések és állatokról szóló dalok összegyűjtése is. Amíg 
a pontok összeadásra kerültek, addig a csapatok el is énekeltek belőlük egyet.  
A jó hangulatú délutánt eredményhirdetés zárta. Mindenki kapott jutalmat, melyet először a 
győztes, majd sorban a helyezett csapatok választhattak ki maguknak. Az Országos Könyvtári 
Napok - Nagy Könyvtári Beavatás egyik rendezvényeként vehették át a gyerekek a tollakat, 
noteszokat, ceruzákat, asztali naptárakat, matricákat. A ráadás mindenkinek egy könyvjelző 
volt. 
 
Országos Könyvtári Napok Zalakaroson 

Az Országos Könyvtári Napok keretében két előadás megtartására is sor került a zalakarosi 
könyvtárban. Meghívott vendégünk Óvári Miklós építészeti és botanikai referens, 
természetvédelmi szakértő volt, aki első előadásán az állatok világnapja alkalmából beszélt az 
állatok és az ember kapcsolatáról, az állatok hasznáról, munkájáról, tartásáról a vallásban 
betöltött szerepéről, vadászatukról, a halászatról, az állatkísérletekről, a tömeges 
állatpusztulásokról, annak okairól, az állatok védelméről. A második előadáson Zalakaros 

60 
 

http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/index.php/zalakarosiblokk/ez-toertent-nalunk/2016-17/525-bekakiralyfis-ceurzatarto-a-magyar-nepmese-napjan
http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/index.php/zalakarosiblokk/ez-toertent-nalunk/2016-17/529-mondd-szereted-az-allatokat


HÍREK 

természeti értékeiről készült előadni. Röviden bemutatta a 2012-ben e témában készült 
kiadványát, annak előzményét. Mivel a könyv időközben a könyvtárba került, s ott 
megtekinthetővé vált, ezért a hallgatóságot kérdezte meg, hogy körbeadják, s megnézik, s 
akkor a másik előadást hallgathatják végig vagy vetítse ki és mesélje el. A könyvtárban lévők 
a kérdésre az állatokról szóló előadást választották, s így ők is meghallgatták az állatok 
világnapjához köthető programot. Összesen 62 tanuló és 9 felnőtt vett részt a két előadáson. 
Mindenki ajándékot, könyvjelzőt, jegyzetfüzetet vagy asztali naptárt kapott. 

Az Országos Könyvtári Napok, Nagy Könyvtári Beavatás idei évi programsorozatának 
zárásaként, hagyományainkhoz híven, Zalakaroson is nyitva tartott vasárnap délelőtt a 
könyvtár. A felnőtteknek egész évre szóló ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk 
ezen a napon. Sajnos ezzel csak két helyi lakos élt. Ők viszont az ingyenesség mellett számos 
ajándékkal távoztak a könyvtárból. Három felnőtt és két gyermek könyvtárhasználónk pedig a 
meghirdetett kézműves foglalkozásra érkezett. Papírgurigából készítettünk színes 
baglyocskákat és mellé még baglyocskás - mágneses könyvjelzőt is. Mindenki nagyon örült 
az elkészült munkadaraboknak. S természetesen a vasárnapi látogatásért ők is kaptak 
ajándékot. A felhívásra hallgatva, hogy "Mozdulj ki!", ők biztosan nem bánták meg, hogy így 
is tettek ezen a szép őszi könyves - könyvtáras vasárnapon. 

 
Töklámpás és szellemecske készítés 
 
Halloween alkalmából kézműves foglalkozásra hívta a könyvtár az iskola tanulóit. Papírból 
készítettek  az 1. és 2. osztályosok szellemecskét. A fekete kartonból kivágott denevérszárny, 
fehér arc és fehér kéz, mozgatható fej inkább sikeredett játékos figurának, mint félelmetes 
vámpírnak. A 3. és 4. osztályosok szintén papírból készítettek mozgatható kezű és lábú vidám 
töklámpást. A foglalkozáson elhangzottak a halloweenhez köthető szokások, játékok. A 
könyvtárba a programra érkező 83 tanuló nemcsak egy szórakoztató délutánt, hanem mesét is 
kapott ajándékba. 
 
Élj egészségesen vetélkedő 

2016. november 21-től december 2-ig tartottak az idei tanévben a Zala Megyei 
Gyermekkönyvhetek. Könyvtárunk is több programmal kapcsolódott be ebbe az évente 
meghirdetett  megyei rendezvénybe.  Az első programunk az idei tanévben a novemberi 
egészséghónaphoz kapcsolódott.  A 3-4. osztályosok, hat öt fős csapat vett részt az egészséges 
életmódról szóló vetélkedésben. Totó, szavak elmutogatása, énekek gyűjtése gyümölcsökről, 
zöldségekről, közmondás kitaláló, betűrejtvény szerepelt a feladatok közt. Az 
eredményhirdetés után nem csak az első három helyezett, hanem minden csapat jutalmat 
kapott. 

Fergeteges Figura előadások 

November 30-án Figura Ede előadóművészt hívtuk meg újra hozzánk, akit generációkra 
visszamenőleg ismernek a zalakarosi gyerekek. Most sem csalódtunk benne. Három előadást 
tartott a könyvtárban. 

Az első kettőben az alsósok számára, közel 120 diáknak mutatta be az utánozhatatlan Figura 
cirkusz előadását. Kellékei színes sátor, porszívócső, pokróc, térdharisnya, övtáskából 
kiskutya, csörgő –börgő tambura, locsolócső trombita és három kiló fantázia voltak. 
 Miközben a gyerekek azon versenyeztek, hogy ki melyik cirkuszi produkciónak lehet a 
részese, észrevétlen becsempészve a cirkuszi történetbe hallgathatták meg az előadó által 
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megzenésített verseket. Zelk Zoltán: Vakáció, Horgas Béla: Az én cirkuszom, Duga Boglárka: 
Teve, Pávián, Bölény, Csukás István: Elefánt, Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője, Csoóri 
Sándor: Oroszlán című versei mellett két népdal: Felmászott a nyúl a fára és Tekeredik a 
kígyó is elhangzott. Némelyiket együtt énekelte az előadóval a közönség. A felső 
tagozatosoknak, akik a szabad idejűk ellenére nagy létszámban az előadást választották, 
természetesen egy kicsit másabb volt a program.  Romhányi József: Szamárfül című kötetéből 
hangzottak el akusztikus és elektronikus gitárkísérettel a humoros versek megzenésített 
változatai. Vidám összekötőszöveg segítette a versek befogadását. Meghallgathattuk a 
Medve-tankölteményt, A róka és a holló, A hat tyúk, Egy kos párbeszéde a visszhanggal, 
Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát, A macskafogó egér (műfordítás), Románc, 
Az orvhalász, Kukac=sors, A bűnbánó elefánt, Fordítsd arcod felém!  című verseket. Az 
utolsó számot, Domonkos István: Tessék engem megdicsérni! együtt énekelték el a gyerekek. 

Mindegyik előadás nagyon jó kikapcsolódást adott a hallgatóknak. A hasukat fogva a sok 
nevetéstől, de mégis érdeklődve figyelték az előadás minden mozzanatát. A pedagógusi 
végzettséggel is bíró előadó, mindig az adott korosztály szintjén, sokszor mintegy görbe 
tükröt mutatva, a dalokat, a problémát tompító vagy kifigurázó, humoros összekötő 
szövegével adta elő ismert magyar költők verseit, a gyermeki lélekhez közelálló témákról, 
melyek élő adásban, a gépi zenét mellőzve jutottak el a befogadókhoz. Nálunk ismét elérte 
célját mindhárom műsorával, hiszen még másnap is lehetett hallani a szünetekben a gyerekek 
élménybeszámolóit.  Ha tehetjük, biztosan vissza fogjuk még hívni könyvtárunkba, bízva 
abban, hogy legközelebb talán Zalakaros város lakóinak érdeklődését is fel tudjuk kelteni a 
megzenésített, természetesen az ő életkorúknak megfelelő versek iránt, s be tudjuk őket 
csalogatni az ilyen jellegű eladásokra a könyvtárunkba. 

 

Mikulásra várva 

A könyvtárban is elkezdtük a karácsonyi készülődést. Angyalkák és csillagok kerültek az 
olvasóterembe, a bejárati ajtón koszorú jelezte az advent eljövetelét. A legújabb programunk a 
Mikulás váráshoz kapcsolódott. Ujjbáb Mikulást készíthettek nálunk az arra jelentkezők. 
December 1-jén, és 2-án összesen 53-an jöttek erre a foglalkozásunkra. Alsósok és felsősök 
egyaránt készítették kartonból és színes papírlapokból a vidám kis figurát. Mindenki úgy 
dekorálta, ahogy szerette volna. Volt pödört szakállú, hetyke bajszú, hunyorgó, csillogó 
szemű, puttonyos. Néhányan az ujjukra illesztve ki is próbálták és játszottak vele. Hangzott el 
Mikulás ének, ajánlottunk mikulásos könyveket, hallgattunk az ünnephez kapcsolódó zenéket. 

 

Idős emberek karácsonya 

Ebben az évben is összefogott a könyvtár és a Karosi Civilek Egyesülete, hogy ismét egy kis 
karácsonyi ajándékkal kedveskedjenek a Zalakaroson egyedül élő idős embereknek. A 
könyvtárat ünnepi díszbe öltöztették a dolgozói. A „civilek” elkészítették az 
ajándékcsomagokat. A terem átrendezésében a közösségi ház munkatársai is segítettek. A 
gyerekek pedig szívet melengető műsort adtak. Az óvodások népi gyermekjátékot táncoltak 
Novák Ferencné óvónő irányításával. A 2. és 3. osztályosok énekkel, verssel köszöntötték a 
vendégeket. A zeneiskolások  furulya és klarinétjátékkal kápráztatták el hallgatóikat.  
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