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Izgatottan várták a gyerekek a „Kedvenc mesehősöm” rajzpályázat megnyitását és ered-
ményhirdetését. Két intézményből – Eötvös József Székhelyiskola és Liszt Ferenc 
Tagiskola – érkeztek pályamunkák, melyeket 1-4. osztályos gyermekek készítettek. Sok 
érdekes és ötletes alkotás érkezett. Az 1-2. és 3-4. osztályok rajzait külön értékelte a 
zsűri. 3-3 mű ért el helyezést, ezeken kívül pedig különdíjakat is osztottunk ki.  
 16.00 órától folyamatosan kézműves játszóház zajlott. Mécses tartót és dísz- 
pillangót készíthettek az érdeklődő gyerekek, valamint színezhettek is. 
Könyvnézegetésre és kölcsönzésre is volt lehetőségük. A résztvevő gyerekek egy-egy 
lufit is hazavihettek a program végén. 

Az ingyenes beiratkozás lehetőségével is többen éltek: 10 új olvasó iratkozott 
be, 22-en pedig érvényesítették a tagságukat. Összesen 91-en látogattak el a könyvtárba 
ezen a vasárnapon.  
 

Czirákyné Tóth Edit 

 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 
 
Igyekeztünk az idei évben a zalakarosi programokat úgy szervezni, hogy lehetőleg 
minden korcsoport számára kínáljunk lehetőséget a tanulás játékos, de könyvtári keretek 
között zajló formájára.  
A nyitó rendezvényünk 2011. október 3-án 11 órakor volt. A tavaly nálunk már nagy 
sikerrel műsort adó székely lábbábos Csernik Szendét hívtuk meg újra, hogy a 
népmese napjához kicsit még kötődve meséljen a gyerekeknek. A három ízes székely 
népmese hallgatása közben mondókákat, régies kifejezéseket tanult a közönség. Néhány 
gyermeknek lehetősége adódott bekapcsolódni a mesébe és szereplővé válni. Óvodástól 
az 5.osztályosig, összesen 210 gyermek tanulta meg aznap a pityóka és a murkocska szó 
jelentését, s kifelé menet lepénylesőjével próbálgatta feleleveníteni az elhangzott 
mondókákat. 
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A következő programmal október 5-én 14.30 órakor várta a kicsit nagyobbakat a 
könyvtár. A 3. és 4. osztályosok mellett az érdeklődő második osztályosok vettek részt 
(51fő) azon az író- olvasótalálkozón, melynek meghívott vendége Máté Angi volt. 
Az írónő előző nap már Zalaegerszegen és környékén találkozott a gyerekekkel, s innen 
érkezett hozzánk. Ő szintén Erdélyből, Kolozsvárról származik, ott él és írja meséit, 
regényeit, melyek gyerekeknek, gyerekekről szólnak. Bemutatta a Volt egyszer egy.. 
című könyvét, melynek 19 meséje közül a békáról szólót fel is olvasta. Elmesélte 
szegényes és szomorú gyermekkorát, melyről a Mamó című könyvet írta. Ezt 
mindenkinek ajánljuk, hiszen nem(csak) gyerekeknek szól. A gyerekek nagyon sokat 
kérdeztek tőle és ő minden kérdésre türelmesen, egyszerűen és nagyszerűen válaszolt. A 
találkozó végén mindenkinek egy dedikált könyvjelzőt ajándékozott, s az esti órákban 
utazott vissza Kolozsvárra. 
 

 
 
A felső tagozatosoknak rendhagyó történelemórát szerveztünk október 7-én 11 órától, 
szintén a könyvtárban, Joós Tamás énekmondó segítségével. Az 5.,6. és 7.osztályosok 
(55fő) érdekes, képekkel,vetítésekkel színesített előadást hallhattak a római légióról. Az 
előadó maga is beöltözött római légiós jelmezbe, s a hallgatóságból is beöltöztetett egy 
6. osztályos fiút. Különböző harci eszközöket hozott bemutatásra és elmesélte a 
harcmódokat, fogásokat, eszközhasználatokat, mely a sasok birodalmát jellemezte. 
 
Ezen a napon 14 órától egy újabb programon vártuk a szintén nagyobbakat. Zsirainé 
Kulcsár Mária kosárfonásra tanította a könyvtárban a Tölgyfa – szakkörösöket. A 
peddignád beáztatása, a műveletek elmagyarázása után gyorsan készültek a szorgos 
kezek alatt a kis papírzsebkendőt tartó kosárkák. A foglalkozás végén mindenki 
boldogan vitte haza az elkészült remekművét, s az egyik kislány izgatottan kérdezte 
meg: Ugye legközelebb is eljöhetek? 
                Horváthné Nagy Elvira 
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