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MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KÖNYVTÁR ÉS BŐLCSŐDE, 
ZALAKAROS 

Népmese napja a zalakarosi könyvtárban  

Könyvtárunk egyik fő célja : az olvasás megszerettetése. Ezért az idei évben sem volt 
kérdés számunkra az, hogy bekapcsolódjunk abba az országos felhívásba, mely 
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját jelölte ki a magyar népmese napjának.  
A  szándék, hogy megmaradjon, fennmaradjon, átöröklődjön a népmesék számos 
sokszínűsége, jótékony hatása, könyvtárunknak is fontos küldetés. Így,  a korábbi 
évekhez hasonlóan,  ismét több programmal vártuk könyvtárhasználóinkat, ezen a 
számunkra kiemelkedő napon. Bábkészítő pályázatot hirdettünk iskolánk tanulóinak. 
Nyolcvanan küldtek be pályamunkát, melyek között síkbáb, kesztyűbáb, ujjbáb, 
textilbáb egyaránt akadt. Szeptember 27-én a diákönkormányzat napjával összefogva 
tartottuk a megemlékezést. Itt kerültek kiállításra a bábok, azzal a rajzzal együtt, melyet 
közösen készítettek egy nagy képként kedvenc mesefiguráikról a könyvtárunkba betérő 
gyerekek. Húsz tanulónk kapott kiemelt díjat kreativitásáért, de a többi 60 pályamunkát 
beküldő tanuló is csoki jutalomban részesült. A megemlékezés után az első és második 
osztályosok síkbábot készítettek és népmeséket néztek rajzfilmeken. A harmadik és 
negyedik osztályosok hétpróbás mesevetélkedőn vettek részt. Itt képkirakó, mesekönyv 
kereső, mutogató, meseszereplő kitaláló játék egyaránt volt. A vetélkedő 
eredményhirdetése után papírgurigából készítették el a gyerekek a békakirályfis 
ceruzatartót. A munkadarabok elkészítésében a tanító nénik is szívesen segítettek. A 
délutáni diákönkormányzat által szervezett túrán is volt egy meseállomás, ahol 
meseszereplőket kellett segíteni mesetárgyaik megtalálásában,  és ki vagyok én játékra 
is sor került. Nem volt olyan túrázó csapat, aki ne válaszolt volna hibátlanul ezen az 
állomáson a könyvtárosoknak arra a kérdésére, hogy mikor és kinek a születésnapján 
tartjuk Magyarországon a népmese napját. 

   

Összefogás programsorozat a könyvtárban 

Nem csak a programsorozat nevében, hanem valóban összefogás történt az idei 
Országos Könyvtári Napok zalakarosi rendezvényein. A Karosi Civilek Egyesülete  
fogott össze a könyvtárral, s nyújtott nagy segítséget a szervezésben, megvalósításban 
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egyaránt.  Az idei évben  az Európai Unió” Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai éve” eseményeihez kapcsolódott az országos felhívás.  

Így jött az ötlet, hogy ebben az évben együtt szervezzünk helyi szinten, s kapcsolódjunk 
be ebbe az országos programba, melynek mindkét szervezethez hasonlóan kiemelt célja, 
hogy felhívja a figyelmet a tartalmas időskorra való felkészülésre. Fontosnak tartjuk, 
hogy követendő példa legyen a testi és lelki egészségben és méltóságban megélt 
idősödés a mai fiatalok számára. Ennek nem is találhattunk volna jobb helyszínt, mint a 
könyvtár, ahol több generáció találkozására is sor kerülhet. 

Három fő rendezvénye volt a hétnek. Október 1-7-ig volt látható Zalakaros 
népművészeti gyöngyszemei címmel az a kiállítás, ahol többek között necceket, 
rékliket, péntőket, szoknyákat, kötényeket, vállkendőket, gyöngyös nyakékeket, 
terítőket, cserépedényeket, mozsarat láthattak az érdeklődők. A kiállított tárgyak Strobl 
Györgyné munkáiból, gyűjteményéből és Tarr Károlyné örökségéből kerültek 
összegyűjtésre. 

   

Október 3-án Dömötör Balázs és Kováts Ákos a Zala Megyei Vöröskereszt 
nagykanizsai szervezetének munkatársai tartottak előadást, bemutatót elsősegély 
ismeretekből. A különböző típusú vérzések, égési sérülések ellátása, sebkötözési 
módok, fulladás és  rosszullétek esetén gyors teendők, újraélesztés próbababán, stabil 
oldalfekvés került bemutatásra.  

Október 7-én, vasárnap 14 órától, rendkívüli nyitva tartást tartottunk. Az intézményben 
ekkor zajlott az idősek napi rendezvény, s arra gondolva, hogy aki eljött, talán 
bekukucskál a könyvtárba, megtekinti a kiállítást és ismerkedik a könyvtár nyújtotta 
lehetőségekkel is. A számításunk be is jött, hiszen vasárnap 61 könyvtár – és kiállítás 
látogatónk volt, kikből ketten be is iratkoztak a könyvtárhasználók közé. Aki ezt akkor 
nem tette, nyitva tartási időben bármikor megteheti, hiszen az idei szlogenünk továbbra 
is marad: Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! 

Köszönetet szeretnék mondani a sikeres megvalósításért a Karosi Civilek 
Egyesületének, külön három tagnak:  Strobl Györgynének, Herodekné Ujsághy 
Györgyinek és Tarr Lászlónénak. 

 

 67



HHÍÍRREEKK  

„Tökös nap” az iskolában és a könyvtárban 

November 7-én már délelőtt elkezdődött a „Tökös nap” az iskolában. Az alsó 
tagozatosok asztali díszt és felfüggeszthető papírtököket készítettek. Délután a felső 
tagozatosok párokban jelentkezhettek töklámpás faragásra, melyhez a tököket Lidvin 
Sándorné ajánlotta fel. Az ebédlőben 14 páros kezdte meg ezt a nem is oly könnyű 
feladatot. A faragás nagyon nehezen kezdődött, de a tökök belsejének kikaparása már 
könnyebb munkának bizonyult. Majd a szemek, a száj mintázása után el is készültek a 
töklámpások. A háromtagú zsűri több szempontot is figyelembe véve hozta meg a 
döntését.  Három helyezést és egy különdíjat, a „legmókásabb lámpás” díját adta ki. 
Minden résztvevő jutalom csokit kapott. A díjazottak pedig oklevelet és 
ajándéktárgyakat is átvehettek. A zsűri egyik tagja Tóth Endre mesterszakács volt, aki 
egy sütőtökből készült étel elkészítését mutatta meg jutalmul a versenyzőknek, akik 
meg is kóstolhatták a finom végeredményt. A délelőtt elkészített papírtökök és a délután 
kifaragott töklámpások, a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány szombati bálján díszítették az 
intézményt. 

 

16 órától a könyvtárban a felnőtteknek folytatódtak tovább a tökös programok. Grófné 
Csatos Andrea igazgatónő bemutatta a két meghívott vendéget, Tóth Endre 
mesterszakácsot és Kovács Ottó borászt. Majd az előadásra érkezett 69 vendég átvonult 
a tankonyhába és ott figyelte végig a különböző tökös ételekből készült finomságok 
elkészítését. Igazi különlegességek is szerepeltek az alapanyagok között, mint például a 
szarvasgomba. Minden menü elkészítése után kóstoló következett. A mesterszakácsot 
kérdésekkel halmozták el és különböző trükköket is lestek el tőle. 
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A lakomázás után visszatért a vendégsereg a könyvtárba és Kovács Ottó nagyradai 
borász humoros, vidám előadását hallgatták meg a borászkodásról és a borairól. Ezután 
meg is lehetett kóstolni több félét is közülük. Az idő teltével és a borok kóstolásával 
arányosan emelkedett hangulatban folytatódott tovább a kötetlen beszélgetés. Lehetett 
vásárolni Tóth Endre szakácskönyveiből, melyeket a szerző dedikált is a kívánságok 
szerint. A rendezvényt Novák Ferenc polgármester úr zárta, aki megköszönte az 
előadóknak a színes, érdekes bemutatókat, a kellemes estét, és az intézménynek a 
szervezést.  

A zalai gyermekkönyvhetek rendezvényei könyvtárunkban 

 2012. november 19-én és november 26-án tartottunk ” Szél hozott szél visz el …” 
címmel könyvbemutató foglalkozást 4. és 3. osztályosoknak. Horváth Zita könyvtáros 
P.L. Travers írót és az ő Mary Poppins könyveit mutatta be a gyerekeknek. 
Meghallgatták Halász Judit dalát Maryről, majd a bemutató végén totóval bizonyították 
tudásukat az elhangzottakról. Az apró tárgyjutalmak mellett a filmből is kaphattak egy 
kis ízelítőt. 

    

A másik programunk a gyermekkönyvhét alkalmából kézműves foglalkozás volt 
2012.11.23-án. Mary Poppins a széllel érkezett, ezért úgy gondoltuk hirdetünk egy „ 
Játssz a széllel! ”  elnevezésű foglalkozást. 35 ügyes kezű kisdiák  lepte el a könyvtárat 
és csillag és tengeri fuvallat formájú szélforgókat készítettek. 

Zalakaros- a  fenntarthatóság és turizmus 

Zalakaros Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív 
Programjának Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért tárgyú 
pályázatán sikeresen pályázott. 

 A NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006 számú, „Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus” c. 
nyertes pályázat megvalósításában az önkormányzat konzorciumi partnere a Göcsej 
Természetvédelmi Alapítvány. Az alapítvány feladata a projekt keretében egy könyv 
elkészítése a város természeti- és táji értékeiről, valamint szemléletformáló előadások 
tartása a lakosság és a fürdővendégek részére. 
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A program kapcsán  november elején az állatok világnapja alkalmából került sor a 
könyvtárban előadásra az alsó tagozatosoknak. November 23-án a felső tagozatosok 
vehettek részt környezetvédelmi előadáson, ahol a szelektív hulladékgyűjtésre és  a Föld 
veszélyeire egyaránt felhívták figyelmüket. 

November 28-án a felnőtteknek tartott Óvári Miklós diavetítéssel egybekötött előadást a 
könyvtárban Zalakaros természeti értékeiről. Itt elsősorban Zalakaros és környékének 
növény - és állatvilága és ritkaságai kerültek bemutatásra. 

        Horváthné Nagy Elvira 
 
 

 
 

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR 
 
 

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében 2012. október 2-án 
délután vendégünk volt Kerekes Endréné és Horváth Györgyné.  

 

 
Kerekes Endréné népi iparművész, Gelsén született, számos díjjal és 

kitüntetéssel rendelkezik, többek között Pro Renovanda Cultura Hungarica, illetve a 
2002-ben átvett Életfa-díj birtokosa. A hímzés szeretetét az édesanyjától örökölte, a 
tiszta forráshoz viszont mestere, Beszprémy Józsefné vezette, aki felgyűjtötte és 
rendszerezte Vas megye, illetve a Nyugat-Dunántúl gazdag hímzésvilágát. Marika nénit 
nem a kitüntetések sarkallják, motiválják: hanem az, hogy minél több emberrel 
megismertesse mindazt, amit a népi kultúráról, hagyományokról tud.  
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