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MESE, KÖNYV, MESEKÖNYV, AJÁNDÉK ÉS SEGÍTŐ KEZEK A
ZALAKAROSI KÖNYVTÁRBAN
(2015. második félév programjai)
Hétpróbás magyar népmese napja
A magyar népmese napjáról ebben az évben sem feledkezett meg a zalakarosi városi és
iskolai könyvtár. Nagy volt a jövés-menés, hiszen az alsó és felső tagozatosok is
osztályonként kaptak levelet az ideiglenesen Meseországgá alakult könyvtárból. Az alsós
osztályok tanulói hétpróba teljesítésére kaptak lehetőséget. Mindenki erejéhez mérten
választhatott a feladatok közül. Azt is eldönthette, hogy mennyi próbával birkózik meg. Egy
héten keresztül teljesíthette az akadályokat, melyek között mesefelismerés, mesetotó, síkbáb
készítés, képkirakó, rajz kedvenc meséről, meselottó és könyvtári mesegyűjtemények
keresése egyaránt szerepelt. A megoldásokat a könyvtárban elhelyezett tarisznyába kellett
bedobni. A felsősöknek más feladatot küldtek a könyvtári fővarázslók. Ők pályamunkát
adhattak be magyar népmesegyűjtők életéről, munkásságáról, róluk szóló érdekes
anekdotákról. Mindenkinek egy hét állt a rendelkezésére. Szeptember 29-én délben lejárt a
határidő. A könyvtárban ez után szorgos munka kezdődött, hogy szeptember 30-án
megtörténhessen a végeredmény kihirdetése. S ez így is történt.

Az iskola aulájában a magyar népmese napján felharsant a magyar népmeserajzfilmek ismert
dallama. Nem más, mint egy parasztruhába öltözött szegénylegény szólaltatta azt meg
„tilinkóján”. Az álruhába bújt legény, Szabó Benjámin 4. osztályos tanuló, a Kőleves című
népmesével is megörvendeztette a hallgatóságot. Közben megérkezett az alattvalók által
megválasztott király. Koma Bence, 8. osztályos tanuló, a nemrég megtartott
diákönkormányzati választáson nyerte el a diákpolgármesteri rangot, s vállalta első
megbízásként a királyi szerepet a jutalmazásnál. Ő adta át a díjakat a hétpróbát teljesítőknek.
Összesen 15-en hajtottak végre minden próbát, s 23-an adtak le egy vagy több megoldást. A
felsős osztályoktól sajnos csak két pályamunka érkezett. Mindkettőben Benedek Elek
népmesegyűjtőről olvashattunk. A két 6. osztályos pályázó is jutalmat vehetett át. Külön
ajándékot kaptak a legszebb síkbáb és a legszebb meserajz készítői is. A beadott rajzokból
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egy kis képeskönyvet fűztünk össze. A megemlékezés után a könyvtárban folytatódtak tovább
az események. Az „Olvass nekem egy mesét!” programra alsó tagozatos osztályok érkeztek, s
hallgathattak népmeséket felnőttektől. Egy-egy osztály három-négy mesét is, s aki a mesék
után feltett kérdésekre jól válaszolt, még könyvjelzőt is kapott jutalmul. A 3. osztályosok a
délelőtti órákban egy mesevetélkedőn is részt vehettek, ahonnan ők sem távoztak üres kézzel.
Szó szerint, hiszen ujjbábot kapott minden tanuló. A tavalyi elköszönésünket megváltoztattuk
népmesenapi viszontlátásra. A gyerekek ígéret tettek, hogy otthon, a családban is elhangzik
ezen az estén egy népmese. Mi, könyvtárosok pedig ígéretet tettünk arra, hogy jövőre is
összeállítjuk a hétpróbát. Mert hát mit is lehetne válaszolni, ha egy pici száj megkérdezi:
Ugye jövőre is lesz ilyen?
Rettegő fogorvos a zalakarosi könyvtárban
2015. október 5-ével elindultak szerte az országban az Országos Könyvtári Napok egy héten
keresztül tartó programjai. A zalakarosi könyvtár egy író-olvasó találkozóval indította a
rendezvényeket. Ismét ellátogatott hozzánk Vig Balázs meseíró, s egy újabb mesekönyvének
bemutatásával várta a gyerekeket. Nagy volt a kíváncsiság az 1-2. osztályosok körében,
amikor a könyvtárba érkezéskor nem találtak írót a teremben.
Néhány perc múltán a polcok közül egy fogorvos bújt elő. Sok-sok kérdéssel és játékkal
mutatta be a gyerekeknek, hogy miért is nem félnek a gyerekek és miért félnek a felnőttek a
fogorvosoktól. A könyvtárban jelen levő tanító nénik és bácsi, és a könyvtáros nénik mutatták
be hogyan is rettegnek a fogorvostól a felnőttek. De bezzeg a gyerekek! Ők azt mutatták be,
hogy milyen bátrak. S valóban nagyon is bátran válaszoltak a feltett kérdésekre. Az álruhába
bújt író közben be-becsempészett egy – egy felolvasást is a meséből. Csak a rendezvény
legvégén árulta el, hogy ő valóban az író, aki a történetet írta. Majd kiosztotta a dedikált
mesekönyveket azoknak a gyerekeknek, akik vásároltak tőle. A többiek sem mentek el üres
kézzel, hiszen mindenki kapott egy dedikált könyvjelzőt, hogy az is emlékeztesse erre a
fogorvosos- írós-mesés vidám találkozóra.
Szívről szívnek szívesen
A címnek megfelelően szívről beszélt, szívnek szólt, nagyon szívesen jött és tartott előadást
Dr. Bazsó Judit belgyógyász, kardiológus főorvos mindazoknak, akik a zalakarosi könyvtárba
látogattak 2015. október 8-án a kora esti órákban.
Az előadás a szív - és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről szólt.
Statisztikai adatokkal támasztotta alá és ábrákkal mutatta be, hogy az évek múltával, s az
ember káros tevékenységeinek, a cigarettázás, a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány
következtében milyen mértékben képes a szívet és az érrendszert rombolni. Beszélt a magas
vércukor, a magas vérnyomás és a magas koleszterin kialakulásának veszélyeiről. Jó
tanácsokkal látta el a hallgatóságot, akik feltehették kérdéseiket is a doktornőnek. Többen
megfogadták, hogy nem csak utána néznek, utána olvasnak, hanem valóban gyakorlati
lépéseket is tesznek egészségük megőrzéséért. Hiszen az est folyamán többször elhangzott
egy mondat, mellyel mindenki egyetértett: A legtöbb dolog fejben dől el!
Készítsünk közösen, meséljünk együtt!
Pöttyös, foltos, dalmatás, kiskutyás formájú ceruzatartót készítettek a tanulók 2015. október
9-én, a délutáni szabadidőben a könyvtárban. Nagy volt a jövés-menés, egymást váltották a
csoportok. Az egyik már kifelé ment boldogan, kezében az újonnan készített ceruzatartóval, a
másik már váltotta, s foglalta el az üres helyeket. Kulturális közfoglalkoztatottjaink
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folyamatosan készítették az asztalokra a szükséges eszközöket, papírokat, kartonokat és
segítettek a ragasztásban. Közben, mikor a munka hevében elcsendesedtek a gyerekek,
kiskutyákról szóló zenéket és mesét hallgathattak. A végső összeszámolásnál örömmel vettük
tudomásul, hogy hatvan kisgyereknek adtunk lehetőséget egy kis kézügyesség fejlesztésre,
szereztünk örömet, juttattuk őket sikerélményhez ezzel a délutáni foglalkozással.
Baglyos – Könyves Vasárnap

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényére került sor 2015. október 11-én, vasárnap
könyvtárunkban. Ingyenesen lehetett a felnőtteknek beiratkozni ezen a napon. Lehetett
készíteni baglyocskákat is termésekből. Fenyőtoboz testére vadgesztenyefejet kapott,
kartonpapírból kerültek rá a fülecskék, a szemek, a csőr és a szárnyak. Ragasztópisztollyal
erősítettük hozzá a hurkapálcát, hogy vázába vagy a cserépbe virág mellé tűzve díszítse az
otthonunkat. Összesen tíz gyerek és kilenc felnőtt járt nálunk ezen a rendkívüli könyves
vasárnapon. 26 helyben használatunk, 8 kölcsönzésünk és 4 beiratkozónk volt. Aki eljött,
ajándékot is kapott. A felnőttek tollat és naptáros könyvjelzőt, a gyerekek mondókás füzetet
vihettek haza.
Tökfaragás és papírtök készítése
Az iskola és a könyvtár több „tökös” programmal várta a gyerekeket október 20-án délután. A
könyvtárban 67 tanuló ügyes kis keze alatt papírból, legyezőhajtogatással készültek a
hurkapálcára ragasztott díszek. A rajzteremben pedig az alsó tagozatosok szüleikkel párban, a
felső tagozatosok pedig párokban faragták a terméstököket. Összesen húsz pár jelentkezett a
megmérettetésre. Egy óra alatt csodálatos remekművek születtek. A zsűri döntése után az alsó
tagozatban is négy páros, és a felső tagozatban is négy páros ért el helyezéseket. Az igazi
meglepetés csak ez után következett, amikor a tankonyhába meghívást kaptak a versenyre
jelentkezők. A MenDan Hotel dolgozói kápráztatták el a jelenlevőket. Soós Jánosné, Marika
különböző zöldségekből és gyümölcsökből faragott állatkákat és asztali díszeket, Szökrény
Ákos pedig alkoholmentes koktélokat készített, melyeket meg is kóstolhatták a gyerekek.
Minden elkészült, el nem fogyasztott munkadarab kiállításra került az aulában, ahol a hazafelé
induló diákok is megcsodálták a szürkületben egyre szebben világító töklámpásokat.
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„Fakanáltök” készítés
Terméstök és Halloween az irodalomban és a képzőművészetben

Egy kicsit másképp vártuk a város lakóit az októberi könyvtári foglalkozásra, mint máskor. A
huszonnégy résztvevőnek eleinte nem is tűnt fel semmi, hiszen a szokott módon előadással,
bemutatással kezdtük a foglalkozást. Megnéztük, hogy a régi időkben mit jelentett a
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Halloween. Miből jött létre az elnevezés. Elkalandoztunk Amerikába, hogy ott hogyan
készülnek, és mit csinálnak ezen az ünnepen. Ez után Európában és Magyarországon jártunk
és megállapítottuk, hogy a televízió hatására terjedt át ez a „szokás” hozzánk és elsősorban a
kereskedelem és piac miatt vált bizonyos körökben ismertté. Megismertük a töklámpás
legendáját, és egy tökről szóló verset is hallhattunk. Miután a tökös recepteket is számba
vettük, Páskándi Géza: A Tök és a Dinnye című elbeszélésén gondolkodhattunk el. A
képzőművészetben is megtaláltuk ezt a növényt Giuseppe Arcimboldo festő műveiben, s
rácsodálkozva figyeltük a képeket. Az irodalomban számos népmesében is megtalálható a tök.
Többek között a Rátóti csikótojásban és egy Mátyás királyról szóló népmesében, a Tök és a
négy csikó címűben is. A mesék után váratlan fordulatot vett a foglalkozás. Mikor elmondtuk,
hogy fakanálból fogunk tökös dekorációt készíteni, látszott az arcokon, hogy erre senki nem
készült fel. Természetesen, hogy munkaeszközt és alapanyagokat mindenki számára
készítettünk elő. Eleinte kicsit furcsálkodva, aztán egyre nagyobb kedvvel merültek el a
jelenlévők a munkadarab elkészítésében. A végére viszont már boldogan mutatták, hogy
milyen aranyosra sikerült a kis „fakanáltök”. Jó volt a távozók örömét látva azt hallani tőlük,
hogy ilyen foglalkozáson máskor is szívesen részt vennének. Ez volt a célunk, hogy egy kicsit
megmozgassuk és „alkotásra” bírjuk a könyvtárba érkezőket, és saját maguk készítsék el az
ajándékot, mellyel önmagukat ajándékozták meg az együtt eltöltött munka örömével.
A segítő „Mesélő ceruza”
2015. november 21-én 11 órakor kezdődött a zalakarosi könyvtár életének egyik
legjelentősebb eseménye. Ezen a napon került sor első kiadványának, a „Mesélő ceruza” című
mesekönyvnek a sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára. Minden, a mesekönyvbe
bekerült mese íróját és a könyv kiadását anyagilag és egyéb módon segítőt is meghívtunk a
rendezvényre. A megnyitó után Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere mondott mesét a
könyv létrejöttéről, majd Varga Attiláné, a történetek ihletőjét adó grafikák készítője szólt a
hallgatósághoz. Ezután került sor a tiszteletpéldányok átadására. A Garabonciás együttes „Az
én szívem játszik” című verses – zenés előadásával szórakoztatta a közönséget. A kiadott 280
db könyvből a kötelespéldányok, tiszteletpéldányok és könyvtári leltárba vett példányok
mellett megmaradt 190 db könyvet a könyvtár jótékony célra ajánlotta fel. 95 db-ot a Zala
Megyei Kórház Gyermekosztályához köthető Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív
Alapítvány kapott, 95 db-ot a galamboki kötődésű Szilágyi Lizáért Alapítvány. Mindkettőnek
célja halmozottan sérült, beteg gyerekek gyógyításának támogatása és életminőségük
javításának segítése. Az alapítványok képviselői is jelen voltak a rendezvényen, s
díszvendégünk volt Szilágyi Liza és Elek Aliz is. A rendezvény végén az alapítványokat
támogatók ajándékkönyveket vehettek át. A Karosi Civilek Egyesületének és a
szigetszentmiklósi Gere Pékségnek köszönhetően pogácsa, rétes és egy kis üdítő mellett
megnézhették Varga Attiláné kiállítását is, melyek között rálelhettek a mesekönyvben
található képek eredetiére is.
Köszönjük a könyv kiadásához nyújtott anyagi támogatást:
- Császár Zoltán
- Csöndör Vilmosné
- Csönte Udvarház (Dékány László)
- EGAX Fft. (Kálóczi Mátyás)
- Galamboki Hagyományőrző Alapítvány (Horváth László)
- Galambok Község Önkormányzata (Bertók Ferenc)
- Karosi Civilek Egyesülete (Tarr Lászlóné)
- Men Dan Magic Spa and Wellness Hotel (Czimondor Nándor)
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- Szabadics József
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár (Sinkovics Norbert)
- Zalakarosi Kulturális Egyesület (Grófné Csatos Andrea)
További támogatóink:
Farkas Tibor, Halmos Ildikó, Horváth Aliz, Horváth Attila, Horváthné Juhász Barbara,
Horváth Zita, Németh Zoltánné, Varga Attila, Nagy Zsuzsa
-

A grafikákat készítette:
Varga Attiláné
A könyvet szerkesztette:
Horváth Réka
és Horváthné Nagy Elvira
A borítótervet készítette:
Kun Zoltán
Könyvecske készítése
2015. november 27-én, pénteken „könyvecske” készítésre hívtuk az iskola apraja és nagyját a
könyvtárba. A Zalai Gyermekkönyvhetek alkalmából készítettünk kartonból, papírból kis
noteszt. Összesen 69-en érkeztek a felhívásunkra, s dekorálták szebbnél szebbre a
munkadarabot. Van, aki már karácsonyi ajándéknak, van, aki leckefüzetnek és van, aki
titokfüzetnek készítette el.
Papírmikulás
December 5-én, szombaton a nyitva tartási időben papírmikulás készítésre vártuk a könyvtár
látogatóit. Két kisgyermek és egy anyuka érkezett. Két - két Mikulást készítettek
papírhengerből és közben mikulásos verseket és zenéket hallgattak. Jutalmul cukorkát is
kaptak a képzeletbeli könyvtári Mikulástól.
Zalakarosi egyedülálló idős emberek karácsonya
December 11-én ismét sor került a Karosi Civilek Egyesületével közösen szervezett
egyedülálló idős emberek köszöntésére. A könyvtár ünnepi díszbe öltözött, fenyőillat,
gyertyaláng és karácsonyi angyalkák várták a meghívottakat. Az óvodások Búzavirág
csoportja népi gyermekjátékot adott elő. A harmadik osztályosok Luca napi dalokat, játékokat
mutattak be. A zeneiskola tanulói vonósnégyessel és harsonával szólaltattak meg karácsonyi
dalokat. Pohárköszöntőt mondott Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere. Majd a
civilek ajándékcsomagokat adtak át. A rendezvény vidám beszélgetéssel zárult.
A karácsony előtti héten a könyvtár további programokkal várta a könyvtárhasználókat.
Ajándéktartós karácsonyi angyalkákat készítettünk a gyerekekkel december 14-én és 15-én,
december 16-án pedig Mézes estre invitáltuk a zalakarosiakat. Mézről, mézeskalácsról szóló
verseket, történeteket kerestünk az irodalomban. Mézgyertya, propolisz és virágpor vásárlásra
is sor került. Közben tea-különlegességeket lehetett kóstolni, majd vásárolni. Nem
feledkeztünk meg az ügyes kezekről sem, hiszen tobozból és parafadugóból készítettünk
angyalkákat, melyet mindenki magával vihetett a saját karácsonyfájára.

Horváthné Nagy Elvira
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