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• Tavaszi rajzpályázat - kiállítása  
• „Költészet napja 2013” - József Attila Körzeti versmondó verseny 
• „Neked int a hóvirág” - húsvéti ünnepváró játszóház gyerekeknek 
• „Kerek erdőt jártam, piros tojást láttam”- húsvéti ünnepváró játszóház 

óvodásoknak 
 

Április 
 

• „Lúdanyó meséi” – 385 éve született Cherles Perrault – tárlókiállítás 
• „Dalaim 45 éve” Dinnyés József műsora gyerekeknek 
• „A Szeretet és küzdelem dalai” - Dinnyés József műsora 
• Dallosné Gyergyák Katalin kézimunka kiállítása 
• „A velünk élő múlt– A XX. század levéltári forrásai”-  Előadó: Káli Csaba, a 

Magyar Nemzeti levéltár Zala Megyei Levéltára igazgatóhelyettese 
Május 

• „Szív adja szívet…” Anyák napi ajándékkészítő kézműves foglalkozás 
• Minden pénteken ”Kis könyvtáros szakkör” címmel játékos könyvtárhasználati 

foglalkozás általános iskolásoknak (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0166 pályázat 
keretében)  

 
 
               Molnárné Pfeiffer Edit 

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

Angol kezdő nyelvtanfolyam indult a zalakarosi könyvtárban 

2013. február végén megkereste könyvtárunkat a keszthelyi Helikon nyelviskola 
képviselője, hogy szerveznének a könyvtárunkban nyelvi képzéseket. Sikerült is 
megállapodnunk, s ők a TÁMOP 2. 1. 2./12.1 Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése pályázat kapcsán regisztráltatták a pályáztatónál 
könyvtárunkat, s engedélyt kaptak egy angol nyelvi, kezdő szintű, 60 órás tanfolyam 
megtartására, maximum 12 fő képzésére. A tanfolyamot iskolánk nyelvszakos tanára, 
Lengyel Éva tartotta, akinek szintén lehetősége volt a pályázatba oktatóként 
bekapcsolódni. A tanfolyam mind a 12 hallgatója májusban sikeres záróvizsgát tett.  

Drámajáték foglalkozás a könyvtárban 

 Drámaóra keretében a 3. osztályosok Horváth Zita könyvtáros vezetésével szélről szóló 
szövegekkel ismerkedtek meg. Légzőgyakorlatokkal  és nyelvtörőkkel melegítettek be 
Weöres Sándor: Kis versek a szélről című költeményével való játékhoz. Több 
gyereknek sikerült megtanulni a verset a foglalkozás alatt. Kriza János: A szegény 
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csizmadia és a Szélkirály című meséjét játszhatták el a gyerekek. A foglalkozás végén 
versengés kezdődött a Sámánfohász című nyelvtörővel.  

Farsangi  szemüvegkészítés 

2013. február 1-jén a könyvtárba vártuk azokat a tanulókat, akik a farsangi bálra 
szemüveget szerettek volna készíteni. Nagy örömünkre 56 diákunk érkezett a kézműves 
foglalkozásra és készített magának papírból szemüveget. Nagyon kreatívak voltak a 
gyerekek, mert nem volt két egyforma szemüveg az elkészített munkadarabok között. 
Mindenki boldogan vitte haza a farsangi maszkját. 

Móra – napok könyvtári játék 

Ebben az évben is megrendezésre került a nálunk már hagyományossá vált Móra 
könyvtári játék. A két fordulóból álló feladatsort az idei évben Mikszáth Kálmán : A 
beszélő köntös című regényéhez állították össze könyvtárosaink. Az első fordulót 
elsősorban lexikonokból, könyvekből, internetről való kereséssel tudták megoldani a 
jelentkezők. Miután ezeket visszaküldték hozzánk, sor került a javításukra, s értesítettük 
a legjobb pályázatokat beküldőket a második fordulóban való részvételi lehetőségről. A 
könyvtári játék második fordulóját már a könyvtárunkban,  a  megye 12 iskolából 
érkezett  36 tanuló, 5-6. osztályos és 7-8. osztályos korcsoportban írta meg, ahol már 
csak Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös című regényéből kellett számot adniuk 
tudásukról 45 percben.  
A feladatlap megírása után a zalakarosi iskola pedagógusai segítettek a javításban. 
 
A könyvtári játék végeredménye: 
5-6. osztály. 

1. helyezett: Besze Brigitta - Zalaapáti    
2. helyezett: Pozsegovits Balázs - Zalaapáti 
3. helyezett: Nikli Dorottya Klaudia – Murakeresztúr 

7-8. osztály: 
1. helyezett: Klepács Milos - Nagyrécse 
2. helyezett: Ivanovics Evelin – Nagykanizsa (Hevesi Ált. Isk.) 
3. helyezett: Horváth Titanilla – Letenye 
A verseny végén a díjazottak oklevelet és könyvjutalmat kaptak. 

Hímestojás készítés és borászati előadás a könyvtárban 

Erdélyből érkeztek hozzánk gyimesi asszonyok, hogy az iskolánkban működő 
rajzszakkör ügyeskezű tagjainak bemutassák a hímestojás készítését. Csupán keményre 
főtt tojást kellett hozni, mindössze ennyi volt a kérés. Elmesélték honnan érkeztek, 
mivel foglalkoznak, hogyan élnek. Bemutatták a tojásírás legfontosabb kellékét, a 
kesicét. Ez egy vékony bot végére nem műszálas anyaggal rögzített rézcsövecske, 
melybe egy szál lószőr van belehúzva. Ezt az eszközt kell melegített méhviaszba 
belemártani, s segítségével rajzolni a tojásokra a szebbnél szebb motívumokat. Hogy ez 
minél szebben sikerüljön, hoztak magukkal néhány mintát is, így könnyebb volt a 
munka. Miután felkerültek a viaszrajzok, a tojások piros festékben „fürödtek”. Ezután 
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következett a szárítás. Az utolsó művelet a viasz eltávolítása volt. Nem kaparni kellett, 
hanem melegített ruhával letörölni, vagy a tojást megmelegíteni és úgy letörölni róla a 
viaszt. Így előbújtak a motívumok. Nagyon szép hímestojások készültek. A diákjaink 
után ugyanezt próbálhatták ki 16 órától településünk lakói is. Olyan sok vállalkozó 
tojásfestőnk volt, hogy még időnként várni is kellett egy-egy írókára. Közben a férfiak 
sem unatkoztak. A könyvtárban gyülekeztek, s várták a borkóstoló kezdetét. Amint  
elkészültek az asszonyok keze alatt a hímes tojások, ők is csatlakoztak a férfinéphez, s 
meghallgatták Vig Zsolt miháldi és Kránicz László garabonci borászok előadását a 
boraik készítéséről, az évek óta gyűjtött borász tapasztalataikról. A borok kóstolásával 
olyannyira emelkedett lett a hangulat, hogy a Dalárda jelen levő tagjai „boros” nótákat 
is énekeltek. Nagyon jól sikerült a program, biztosan sokakban marad meg szép 
emlékként ez az ünnepek előtti, húsvétra hangoló este. 

 

Festménykiállítás a könyvtár szervezésében 

Pillanatok címmel nyitotta meg Novák Ferenc Zalakaros város polgármestere az iskola 
aulájában, A Lichtenwaller Zoltán festményeinek töredékéből összeállított kiállítást. 
Mintegy ötven érdeklődő tekintette meg a képeket, s hallgatta meg a megnyitó 
ünnepséget, melyen Horváth Aliz 8. osztályos tanuló Radnóti Miklós: Nem tudhatom 
című versét szavalta el. Tálos Laura 3. osztályos és Tálos Csenge 2. osztályos tanulók 
pedig zongora négykezest adtak elő. Ezután tanulóink virággal köszöntötték a művészt 
és Novák Ernőné szülőt, aki segítségével indult el a kiállítás a zalakarosi könyvtár 
szervezésében. A kis ünnepség után a jelenlévők megcsodálhatták a festményeket, 
melyek között különböző technikával készült  portrék, tájképek, csendéletek, tanul-
mányok egyaránt láthatóak. Voltak, akik tetszésüket, gondolataikat bejegyezték a 
vendégkönyvbe is. A megnyitót állófogadás és jóhangulatú beszélgetés zárta.  
 
Környezeti előadás 
 
Az első és második osztályos gyerekek április 5-én a könyvtárban környezeti előadáson 
vettek részt. Zalakaros és környékének állatvilágát mutatta be nekik a Balaton-felvidéki 

77 
 



HHÍÍRREEKK  

Nemzeti Park két munkatársa. Az állatokat fejlettség szerinti sorrendben láthatták a 
diákok kivetítőről. A legnagyobb érdeklődést a madarak váltották ki. A képek 
segítségével megfigyelték színeiket, csőrük formáját és lábnyomataikat is. Erre 
különösen fontos volt figyelni, mert az előadás végén meg kellett keresni a feladatlapon, 
hogy mely lábnyomnak ki a gazdája. A jégmadár, rétisas, egerészölyv, harkály, 
cinegefajták, zöldike, s egyéb madarak nagyon tetszettek a gyerekeknek. Az előadó még 
madárfészkeket is hozott, s így azt is megfigyelhették. A bagolyköpetben levő 
csontocskák egy kis dobozban jártak kézről kézre. Végül a békák, hódok, mókusok, 
őzek, szarvasok bemutatása zárta a programot. Mindenki apró ajándékkal, állatokról 
szóló feladatlappal távozhatott. 

Magyar költészet napja 

2013. április 11-én került sor a költészet napi megemlékezésre az iskola aulájában. A 
műsort Horváth Zita iskolánk könyvtárosa szervezte. Rövid felolvasást hallottunk 
József Attiláról és az emléknap keletkezésének körülményeiről. Majd Hárs Julianna, 
Horváth Hilda, Lengyel Sára és Horváth Aliz magyar költők verseit szavalták. Végül a 
könyvtári olvasásverseny eredményhirdetése zárta a megemlékezést. 
2013. április 13-án folytattuk tovább a versekkel való ismerkedést, élményszerzést. A 
már sokszor meghívott előadóművészt, Figura Endrét köszöntöttük, aki délelőtt az 
alsósoknak "Miért fekete a feketerigó?"című műsorát adta elő tanulóink aktív 
közreműködésével. Délután a felsősök Romhányi József verseivel ismerkedhettek 
megzenésített formában. Mindkét előadás nagy tetszést és sok nevetést váltott ki a 
hallgatóságból. 
Az esti program a felnőttek számára folytatódott. Irodalmi teaházzá alakult át az aula, 
ahol a programon résztvevők mécsessel megvilágított kis asztalkák mellé ülhettek le, s 
teát és aprósüteményt fogyaszthattak. Eközben Figura Ede "Rejtelmek, ha zengenek..." 
című műsorát adta elő. Többnyire József Attila, Radnóti Miklós, Ady Endre verseit 
hallhattuk megzenésítve  egy-egy kis anekdota köré illesztve. Az előadás után többen 
vállalkoztak arra, hogy kedvenc vagy saját versüket megosszák a közönséggel. 
Elmesélték azt is, hogy miért ezek a versek a legkedvesebbek számukra, s a saját versek 
megírását mi ihlette. Gyertyafényes, kellemes estével zártuk a hetet, abban a 
reményben, hogy a következő évben talán még többen eljönnek és bekapcsolódnak a 
Közösségi Ház és a könyvtár által szervezett költészetnapi megemlékezésbe. 
 

Föld napja – előadás a könyvtárban 

A Zalakaros-fenntarthatóság és turizmus című pályázat befejező rendezvényeként 
iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói vehettek részt a Föld napja című előadáson a 
könyvtárban. Tresó Ádám és Horváth Gyula 6. osztályos tanulóink így írtak az 
élményeikről: 

Tresó Ádám: 
Ebben az előadásban sok érdekes dolog volt. Nekem a „legek” maradtak meg a 
legjobban, de nem csak ebből állt a bemutató. Voltak benne növényekről, állatokról és 
tavakról-tengerekről szóló történetek, érdekességek is. Nekem nagyon tetszett az 
előadás és nagyon jól éreztem magam. 
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Horváth Gyula:  
A Föld napját először San Franciscóban tartották meg 1970. április 22-én. A Földön 
már 175 ország csatlakozott ehhez az ünnephez, amivel a Föld természeti környezetének 
a megóvására hívják fel a figyelmet. Sok olyan állat és növényfaj él, amelyeket a kihalás 
fenyeget. Ezek megvédésén már számos ország tevékenykedik. Az állatok és növények 
mellett még ott vannak a Föld más természeti kincsei, melyeknek védelme minden ember 
kötelessége.  

Világjárók sorozat a könyvtárban 

Könyvtárunk vállalkozott arra, hogy a világ különleges tájain, országaiban járó, 
településünkön élő emberek tarthassanak előadást élményeikről. Két ilyen alkalommal 
mutatkozott be nálunk Szirmai Judit és párja Szirmai Attila. Első alkalommal 
Indonéziáról, második alkalommal pedig Burmáról tartottak érdekes, diavetítéssel 
egybekötött előadást. A programok szervezésében Várnagy Szabolcsné pedagógus 
nyújtott segítséget. 

Krepp-papír virág készítése a könyvtárban  

Tavaszi kézműves foglalkozásra hívtuk iskolánk tanulóit április 26-án délután a 
könyvtárba. A közelgő anyák napja alkalmából színes krepp-papírból készíthettek 
ajándék virágot. 35 alsó tagozatos és egy felső tagozatos tanulónk jött el a felhívásra. 
Szebbnél szebb színes virágok kerültek ki a szorgos kis kezek alól. Reméljük, sok 
örömet és szép meglepetést okoztak a saját kézzel készített kis ajándékkal az anyák napi 
köszöntésen! 
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Nyitott szemmel 
 
2013.május 13-án a könyvtár szervezésében újabb kiállítás megnyitására került sor az 
iskolában. Balogh Andrea Zalaszabarban élő rajztanár és a zalaszabari Margaréta Ház 
vezetője,  Nyitott szemmel című kiállítását egykori főiskolai csoporttársa, a szintén 
rajztanár Hajmásiné Török Gyöngyi nyitotta meg. A megjelenteket az intézmény 
igazgatója, Grófné Csatos Andrea köszöntötte. Hárs Julianna 5. osztályos tanuló 
Nemes-Nagy Ágnes Madarak című versét szavalta el, Császár Dominik, Demény Petra 
és Hozensteiner András 1. osztályos tanulók tavaszi verscsokorral köszöntötték a 
vendégeket. Kiss Regina Anna 4. osztályos tanuló Ránki: Kopogós-át adta elő 
zongorán.  A szép számban jelen lévő érdeklődők megtudhatták, hogy a festészet iránti 
vonzalom felnőttkorban kezdődött Balogh Andreánál, aki miután rákapott e művészeti 
ág ízére, képes volt akár órákat is elbíbelődni  egy -egy apró részlet kidolgozásával. 
Rendkívüli alapossággal és aprólékossággal kidolgozott munkái a táj szépségét, az 
abban rejlő apró csodákat, mozzanatokat mutatják be. Mindezeket csak az veheti észre, 
aki mint ő, nyitott szemmel jár a világban. Képeiből sugárzik a harmónia, a nyugalom 
és a természet iránti szeretet. 
Novák Ferenc, városunk polgármestere pohárköszöntőjében kiemelte és megköszönte, 
hogy ismét egy újabb „ablakot nyitottunk meg a világra”,  újabb lehetőséget adott az 
intézmény és a szervezők arra, hogy a település lakói megismerhessék a környékükön 
élő és alkotó művészek remekeit. 
 
        Horváthné Nagy Elvira 

 
 
GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR 
 
 
Húsvétváró foglalkozás a könyvtárban 
 
A hagyományokhoz hűen idén is húsvéti játszóházba invitáltunk kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Az ünnepek közeledtével környezetünket is ünnepi díszbe öltöztetjük. A 
kézműves foglalkozás keretében különböző húsvéti díszeket és apró ajándékokat 
készítettek az érdeklődők, többek között: gipszfigurákat és különböző papírdíszeket. Az 
elkészült dekorációkat mindenki hazavihette, amelyekkel hangulatosabbá, 
meghintettebbé tehették az otthon töltött ünnepnapokat, valamint a saját kezűleg 
készített ajándéktárgyakkal nagy örömet szerezhettek szüleiknek, nagyszüleiknek. 
„A kreatív, alkotó folyamat jótékonyan hat a szorongások, önértékelési nehézségek 
leküzdésében, az empátiás készség megerősödésében, az érzelmek stabilizálódásában.” 
(forrás: http://www.muveszetterapia.hu) 
A könyvtárban megtartott rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott.  
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