MEGHÍVÓ
„Mesélő ceruza” könyvbemutató
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár szeretettel meghívja Önt a „Mesélő
ceruza” könyv sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára.

A sajtótájékoztató ideje: 2015. november 21. (szombat) 11 óra

Helyszíne: 8749 Zalakaros, Liget utca 28.
Móra Ferenc Általános Iskola aulája
A sajtótájékoztatón részt vesznek:

Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány,
és a Szilágyi Lizáért Alapítvány képviselői
Beszédet mond:

Novák Ferenc
Zalakaros Város Polgármestere

Közreműködik:

Garabonciás együttes
Műsoruknak címe:

Az én szívem játszik

Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Kérjük, támogassa az alapítványokat!

HÁTTÉRANYAG
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2014-ben a magyar népmese napja alkalmából
hirdetett meseíró pályázatot több korosztály számára. A feltétel az volt, hogy a megírandó
meséket Varga Attiláné, Galambokon élő művésztanár által készített grafikák ihlessék. A
felhívásra 81 db pályamű érkezett, melyeket zsűri értékelt és a könyvtár díjazott tavaly
novemberben, a Zalai Gyermekkönyvhetekre szervezett rendezvényén. Ekkor született az
ötlet, hogy egy kiadványt kellene szerkeszteni belőle. Így jött létre a Mesélő ceruza mesekönyv,
mely ezekből a beküldött történetekből áll. Gyermekek és felnőttek meséi egyaránt
szerepelnek benne, korosztályonként előrehaladva. A művek elején, az író neve, életkora
mellett láthatók a képek kicsinyített formában, melyről a mese íródott. A képek a könyv végén
ismét megtekinthetők.
Célunk, hogy a mesekönyvvel örömet szerezzünk meseíróknak, meseolvasóknak és
mesehallgatóknak egyaránt. A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár, az adományozók
segítségével kiadott könyv 200 példányát a rendezvényen felajánlja, két Zala megyéhez
köthető, beteg gyermekeket segítő alapítványt támogatni szándékozók javára.
Magyarországon minden 12. gyermek koraszülöttként jön a világra. Ezek a kisbabák speciális
ellátást, sok esetben pedig hosszan tartó intenzív terápiás kezelést is igényelnek.
A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány Zalaegerszegen, a Zala Megyei Kórházzal
együttműködve, koraszülött gyermekek ellátásával és rehabilitációjával foglalkozik. Míg a
másik, támogatni kívánt alapítvány, egy Zala megyei gyökerekkel rendelkező kislány, Szilágyi
Liza nevéhez kötődik. Célja és feladata Liza és a hozzá hasonló halmozottan sérült gyerekek
életkörülményeinek könnyítése, segítségnyújtás gyógyulásukhoz és gyógyíttatásukhoz.
Reméljük a könyv az anyagi támogatás mellett meséivel, képeivel sok örömet és lelki
megerősítést nyújt majd az arra rászoruló gyerekek számára. A legutolsó, üresen hagyott
oldala pedig mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy fantáziáját megmozgassa és megírja a
képekről a saját alkotását is, így a mesekönyv egyik szerzőjévé váljon.
Legyen ajándék a „Mesélő ceruza” mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal hozzájárulnak az
alapítványok céljainak megvalósulásához!

További információ:
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