TUDÓSÍTÁSOK
SZÍNES PROGRAMOK A ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN

Fánkos est
2015. február 16-án vidám hangulatú program várta a látogatókat húshagyó keddet megelőző hétfőn
este a könyvtárban. Az időpontválasztás sem véletlen, hiszen a farsangi időszak zárását szerettük
volna emlékezetesebbé tenni. Minden a farsang egyik jellegzetes étele, a fánk körül forgott.
Harmincöten hallgatták végig a farsangi időszakról, a farsangi népszokásokról, a fánk történetéről,
európai megjelenéséről, a világ országaiban való előfordulásáról, a típusairól szóló előadást.
Érdekessé tettük azzal, hogy egy-egy blokkot fánkról szóló versekkel szakítottunk meg, melyet a
könyvtárunkban dolgozó kulturális közfoglalkoztatottak adtak elő. Nem hiányozhatott a zene sem,
hiszen meghallgattunk Saint-Saëns: Az állatok farsangja című művéből több tétel részletét is.
Kivetítőn megmutattuk, hogy hányféleképpen készítik a fánkot. Legalább száz képet gyűjtöttünk
össze. Dianézegetés közben már mindenki a kóstolóra gondolt. Könyvtárosunk még bemutatta
azokat a fánkról szóló könyveket is, melyek állományunkban megtalálhatók és kölcsönözhetők.
Nehéz volt már tovább ellenállni, mert finom illatok terjengtek körülöttünk. A látogatók nagy része
nem üres kézzel érkezett. Többen hoztak magukkal fánkot. A megterített asztalon volt rózsafánk,
hagyományos fánk, burgonyafánk, almás fánk, túrófánk, ördögfánk és Nutellával töltött fánk is.
Mindazok, akik készítettek fánkot és hoztak magukkal, ajándékot kaptak. A kis üveges, mókás
tárolóedényeknek nagyon örültek. Ezután kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere és receptcsere volt.
A könyvtár különleges fánkreceptekkel is meglepte a látogatókat, melyekből mindenki vihetett
magával, s reméljük húshagyó kedden ki is próbálta valamelyiket.
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A Fánkos est József Attila: Étkek áradata című versének részletével zárult.
Ím, hát aki mértékkel
szórakozott az étkekkel,
s nem roggyant meg keze-lába,
jöhet a táncos oskolába.
Járjuk, mint a szél a pusztán,
fölfrissülünk majd káposztán,
s ha még fogát feni falánk,frissen sül a farsangi fánk,
kívül piros, belül foszlik,
míg a vendég el nem oszlik.
S aki panasszal van bajba,
menjen a sóhivatalba!

Hóvirág papírból
2015. március 13-án és 16-án összesen 56 kisdiák érkezett a könyvtárba, hogy papírból
hóvirágot készítsen. Krepp-papírral betekert hurkapálca lett a szár. Kartonpapírból
illesztettük hozzá egy "pipaforma " segítségével a fehér szirmokat. Hogy kapcsolódjunk az
aktuális ünnepnaphoz, március 15-e emlékére nemzeti színű szalaggal kötöttük át. Az
elkészült kis virágról verset is mondtunk. A vers íróját ki kellett találni, meg lehetett keresni a
könyvtár adatbázisában és állományában. A helyes megfejtésért ajándékokat osztottunk.

Egészségmegőrzés a magas vérnyomás kapcsán
2015. március 18-án már nem első alkalommal került sor a könyvtárban a Karosi Civilek
Egyesületének és a könyvtárnak az összefogásából született közös szervezésű rendezvény
megvalósítására. Az idősebb, felnőtt generációt megcélozva hívtuk meg a könyvtárba dr.
Buzás Judit főorvos asszonyt, hogy az egyik leggyakoribb népbetegség, a magas vérnyomás
kialakulásáról, a szervezetben okozott káros hatásairól és természetesen a megelőzés
legfontosabb lépéseiről tartson előadást. A főorvos asszony színes, érdekes, képekkel és a
hétköznapi életből vett példákkal gazdagon illusztrált előadását 35-en hallgatták meg. Az
előadó a feltett kérdésekre is szívesen válaszolt. Az előadás végén a Karosi Civilek
Egyesülete tagjainak segítségével vérnyomást is lehetett méretni. Végül egy közös
beszélgetéssel zárult a program, melynek keretében Tarr Lászlóné, a Karosi Civilek
Egyesületének elnöke egy kis ajándékkal köszönte meg Dr. Buzás Judit előadását, s a már
többedszer felajánlott, előadásokon, kiállítások szervezésében nyújtott önzetlen munkáját.
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Móra–napok
Ebben az évben is meghirdettük a Móra-napi könyvtári játékunkat a megye iskoláinak,
könyvtárainak,
melyre
13
iskolából
33
tanuló
jelentkezett.
A könyvtári játék feladatlapjait összeállította: Horváth Zita és Horváthné Nagy Elvira
könyvtáros-tanító. Az emléklapok és oklevelek illusztrációját iskolánk tanulója, Csöndör
Kamilla készítette, akit rajzáért könyvjutalomban részesítettünk.
Március 26-án a győztesek könyvjutalmat és oklevelet vehettek át. Minden résztvevő
emléklapot kapott.
5-6. évfolyam: Nógrádi Gábor: Gyerünk haza!
1. helyezett:
Tarsoly Panka 5. évfolyam
Felkészítő tanár: Ipcsicsné Weihoffer Csilla
Iskola: Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Zalaszentgrót
2. helyezett:
Szabó Bálint 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Németh Gabriella
Iskola: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
3. helyezett:
Lakatos Rebeka 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Perényi Ildikó
Iskola: Zalakomári Általános Iskola
7-8. évfolyam: Fekete István: A koppányi aga testamentuma
1. helyezett:
Besze Brigitta 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Fehérné Dormán Teodóra
Iskola: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
2. helyezett:
Györkös Ramóna 7. évfolyam
Felkészítő tanár: Kovács Andrea
Iskola: Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola
3. helyezett:
Tüske Bíborka Sára 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Dr. Bagladiné Marcsák Tünde
Iskola: Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

23

TUDÓSÍTÁSOK
Költészet napja a Tarisznyások együttessel

Az idei évben április 10-én, pénteken emlékeztünk meg a magyar költészet napjáról. Csöndör
Kamilla 7. osztályos tanuló röviden elmondta, kihez kötődik ez a nap. Molnár Attila József
Attila verset olvasott fel. A könyvtár meghívására a Tarisznyások együttes érkezett ezután a
színpadra és magyar költők megzenésített verseit adták elő. Elhangzottak többek között
Balogh József, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes és Petőfi
Sándor versei. A gyerekek nagy lelkesedéssel együtt énekelték a zenészekkel a számukra is
ismert versek szövegét.

Verses est a könyvtárban

2015. április 10-én, pénteken 17 órára vártuk a könyvtárunkba a verseket kedvelő
zalakarosiakat, hogy versek olvasásával, elmondásával tegyük tiszteletünket a magyar költők
és a magyar költészet napja előtt. Közel húszan gyűltünk össze. Pataki Jánosné, Györgyi néni,
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Horváth Zita és Kiss Mihály versírással is próbálkozik, így ők saját verseket is hoztak
magukkal. Néhányan kedvenc verseinket olvastuk fel. Egy-egy "élő" vers elhangzása között,
híres magyar írók műveit hallgattuk meg neves színészek előadásában. Érdekes volt Babits
Mihály versét saját tolmácsolásában visszahallgatni felvételről. A költemények elhangzása
után kötetlen beszélgetés kezdődött. Meghallgattuk a versíróinkat, hogy milyen módon
születnek az alkotásaik, ki vagy mi az ihletője soraiknak. Közben teázgattunk és
anekdotáztunk is versekkel kapcsolatos élményeinkről. Felmerült a jelenlevőkben, hogy
tovább kellene folytatni ezeket az összejöveteleket, s nemcsak a költészet napján, hanem
egyéb alkalmakkor is felidézni néhány lírai alkotást.

Anyák napi ajándékkészítés
Anyák napjára készültek a gyerekek a könyvtárban április 24-én, pénteken. A
közfoglalkoztatott munkatársak segítségével bőrből készíthettek ajándéktárgyakat.
Karkötő, kulcstartó, nyaklánc készült az ügyes kezek nyomán. A közelgő anyák napjára vitték
haza az édesanyáknak és a nagymamáknak. Reméljük nagy örömet és meglepetést szereztek
vele!

Széljátékok

Május 29-én már a nyárra készültünk a könyvtárban. A kézműves foglalkozásra
folyamatosan, több csoportban érkeztek a gyerekek, összesen 49-en. Széljátékot készítettünk
színes papírokból. Kétféle formátum közül választhattak. Hurkapálcára vagy papírhengerre
fűzhették fel a már nyarat idéző papírfigurákat. Volt, aki papírsárkányt, volt, aki színes
biciklit, volt, aki vitorlást felhővel és volt, aki tarka pillangókat kötözött fel a széljátékára.
A kreativitásuknak megfelelően érdekesebbnél érdekesebb munkadarabok készültek. Közben
Halász Judit dalait hallgatták, többek között a Szél hozott, szél visz el címűt.
Horváthné Nagy Elvira
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