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Október 16. „A Mura mente gazdálkodásának története” – Lelkes András 
előadása 

November 6. „Képek a nappali falára” – a budapesti Fényecset Fotóklub 
Egyesület kiállítása 

November 20. „Nyeregben írt történelem” – Csondor Csaba előadása 

December 7-Január.4. „Karácsonyi hangulatban „ – Farkasné Deres Andrea kiállítása 

December 14. „Csillag ragyog égi réten…” – karácsonyi kézműves játszóház 
óvodásoknak 

December 18. „Csengő szánon jön a tél” - karácsonyi kézműves játszóház 
általános iskolásoknak 

 

       Molnárné Pfeiffer Edit 

 
 

 

 
MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA, ÓVODA, 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR, 
ZALAKAROS 
 
 A zalakarosi könyvtár több programot is szervezett 2009. 2. félévben melyeket a 
könyvtári épületrész felújítási munkálatainak elhúzódása miatt, a Közösségi Házban és 
az általános iskola tantermeiben bonyolított le.  

 Október 5-én Nógrádi Gábor: Galambnagymama és Nézz rám, Mami! című 
regényeinek bemutatására került sor, az 5. és 7. osztályos tanulóknak, összesen 49 
gyermeknek.  
 Október 7-én településünk 50 év feletti tagjai kaptak meghívást Nagyné Dr. 
Bazsó Judit a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház kardiológiai osztálya főorvosának 
előadására, melyet a szív- és érrendszeri megbetegedések időskori előfordulásáról 

 90



HHÍÍRREEKK  

tartott. Az aktualitást nemcsak a könyvtári napok rendezvényei, hanem a „szívünk 
világnapja”(szeptember utolsó vasárnapja) és az „ idősek világnapja” (október 1.) 
közelsége is adta. Nagy örömünkre 42-en hallgatták meg a főorvosnő tünetek, 
megelőzés, életmód, kezelési lehetőségek témák köré gyűjtött szavait. Legfontosabb 
tanácsát, a napi 30 perces aerob mozgás fontosságát, oly mértékben „szívlelte meg „ a 
hallgatóság, hogy közösen vett részt azon a karbantartó tornán, melyet Novák Andrea 
gyógytornász mutatott be. 
 

 
Előadó: Nagyné dr. Bazsó Judit 

 
 

 A résztvevők az értékes új ismereteken kívül ajándék tollal, táskával, 
kulcstartóval, s apróbb promociós anyagokkal tértek haza. Sajnos az idő 
korlátozottsága, s a Közösségi Ház újabb esti programja miatt kérdések feltevésére már 
nem kerülhetett sor. Ígérjük, a könyvtár elkészültével, hasonló előadások során 
lehetőséget adunk erre is.  
 Október 9-én egy újabb rendezvény két generáció összekapcsolásáról szólt. 
Népmesékből tartottunk vetélkedőt felső tagozatos gyerekekből álló csapatok 
részvételével. Előzetes feladatként kapták, hogy hívjanak meg felnőtteket, lehetőleg az 
50 év feletti korosztályból. Akinek ez sikerült, rögtön 10 pont plusszal kezdte a 
versenyt. Hat négy és öt főből álló csapat (29 gyermek) játszott ezen a délutánon, s 
kalandozott el a népmesék világába. Ezzel is emlékeztünk Benedek Elek születésének 
150. évfordulójára, mely szeptember 30-án, a népmese napján volt. A keresztrejtvények, 
activity, betűrejtvények és más játékos feladatok megoldása után minden résztvevő 
tollat, zsírkrétát, noteszt, ceruzát vagy könyvjelzőt kapott jutalmul. A csapatok az 5 
felnőtt vendégnek kis ajándéktárggyal köszönték meg, hogy elfogadták a meghívást. 
 A Könyves Vasárnap rendkívüli nyitva tartása sajnos a már említett felújítás és 
visszaköltözés elhúzódása miatt az idei évben elmaradt.  
 
        Horváthné Nagy Elvira 
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