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A versenyben résztvevő tanulók oklevelet, emléklapot illetve könyvjutalmat 
kaptak. A könyveket a Móra Ferenc Általános Iskola és a „Rédicsi Iskolakörzet 
Gyermekeiért” Alapítvány közösen vásárolta.  

A zsűri nagyra értékelte a tanulók teljesítményét, megdicsérte őket alapos 
felkészültségükért, elismeréssel szólt élvezetes előadásmódjukról. Külön kiemelte, hogy 
helyesen választottak egyéniségükhöz illő műveket. 

További munkájukhoz értékes tanácsokat fogalmazott meg, dicsérő szavakkal 
bíztatta őket, hogy őrizzék meg tehetségüket és ápolják szép magyar nyelvünket.  

 
          Erdei Lajosné 

 
 

 
FÁKLYA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
 
Rendezvények 2009. II. félévben 

 

 

Október 2. Népmese Napja – „Nagyapó mesefája” – mesedélelőtt – 
nyugdíjasok közreműködésével - nagycsoportos óvodásoknak  

Október 5. Népmese Napja – „Nagyapó mesefája” – mesedélelőtt 
nyugdíjasok közreműködésével - általános iskola 3. 
osztályosainak  

Október 5. „A természet kincsestára” – vendégünk: Varga Enikő, a Naturland 
Kft. Munkatársa. 

Október 5-22. Tárlatvezető nagyi I. „Én azt mondom: csiga, malom, csutkababa, 
te azt mondod: frizbi, Tetris, Barbie…” Gyermekjátékok régen és 
ma – kiállítás 

 Tárlatvezető nagyi II. „Én azt mondom:azsúr, csuhé, 
keresztszemes, te azt mondod: scubidou, origami, decoupage…” 
Ügyes kezek – színes ötletek régen és ma – kiállítás 

Október 11.  Könyves Vasárnap. „Fogadd hűn e csekélységet, mint szívből 
eredt emléket.” Mézédes emlékeim – Így készül a mézeskalács. 

 Mesejáték, kézműves foglalkozás kicsiknek, nagyoknak –Bánfalvi 
Andrea vezetésével.  

 "Nagyanyáink sütötték" -  recept csere-bere 

 „Az én könyves vasárnapi emlékem” – ajándék minden 
látogatónak  
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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 
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