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Októberben az Országos Könyvtári Napok programsorozat rendezvényeire vártuk az 
érdeklődőket.  
A „70-es, 80-as évek járművei” címet viselő modellautó kiállítást tekinthették meg az 
érdeklődők, mely Preisz József magángyűjteményéből egy válogatás. Nagy érdeklődés övezte 
a tárlatot, a felnőttek nosztalgiázva idézték fel emlékeiket, hiszen felfedezhették a tárlókban a 
család régi autóját. A kisgyermekek érdeklődve nézegették a 30, 40 évvel ezelőtti autók élethű 
méretarányos modelljeit.  
Október 6-án Dr. Zsoldos Amanda, a Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány munkatársa 
Korszerű csecsemő- és gyermektáplálás címmel tartott előadást a kisgyermekes és várandós 
édesanyáknak. A doktornő az előadása végén összefoglalásként ismertette az 5 aranyszabályt, 
melyet érdemes megszívlelni minden kismamának: 
 

1. Az édesanya táplálkozása kihat a gyermeke egész életére és egészségére. 
2. Az első hat hónapban a gyermeknek nincs másra szüksége, csak anyatejre. 
3. A kisgyermek nem „mini” felnőtt. 
4. A D-vitamin pótlás fogantatástól kisgyermekkorig. 
5. Kevesebb sót és cukrot kisgyermekkorban! 

 
Október 7-én Kerekítő foglalkozásra vártuk a kisgyermekeket és szüleiket. Nagy örömünkre 
sokan részt vettek a foglalkozáson, melyet Vajda Margit vezetett. 
Az őszi szünet első napján Halloween napi foglalkozásra hívtuk a gyermekeket, ahol 
különböző dekorációkat készíthettek a résztvevők. A délutáni foglalkozás nagy érdeklődés 
mellett zajlott, sok szép alkotás készült papírból, például: gurigából cica és bagoly, valamint 
Minyon figura, ami talán a legnépszerűbb volt a gyermekek körében. 
 

 
 
Novemberben újra elindult a hímzőszakkör, mely március végéig tart. Szerdánként gyűlnek 
össze az ügyes kezű lányok, asszonyok.  
November másodikától két hétig Mackó kiállítást tekinthettek meg kicsik és nagyok. Közel 
200 plüss medve költözött egy rövid időre az intézménybe. A Teddy bear (Teddy mackó) 
néven világhíressé vált játék mackók nevüket Theodore Roosevelt amerikai elnök után 
kapták, aki egy század eleji vadászat alkalmával nem volt hajlandó egy grizzlykölyökre lőni. 
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A kedves macik között mindenféle megtalálható volt: egészen apró és óriási mackó, öreg 
maci, pandák, jegesmedvék, koalamackók, színes és jelmezes brumik. Az iskolások maci totót 
tölthettek ki, s a helyes megfejtők között 31 db plüssmackót sorsoltunk ki, a kisebbeknek 
macis színezővel kedveskedtünk.  
 
December első felében „Az én hobbim” címmel a Gelsén élő Kovács Andrea, Horváth Miklós 
és Horváth Levente kiállításának adott helyet az intézmény. Andrea egyik kedvenc hobbija a 
patchwork, s erről a legtöbb embernek színes ágytakarók, esetleg díszpárnák jutnak az eszébe, 
amik közül néhányat láthattunk is a tárlaton. Andi munkái között vannak azonban apróbb 
ötletes foltvarrott tárgyak, angyalok, manók, hóemberek, amikkel nagy örömet okozott a 
látogatóknak. Horváth Miklós és Horváth Levente elképesztően valósághű rajzaiban is 
gyönyörködhettünk.  

             

2015. december 2-án borászati témában hangzott el két előadás a Petőfi Sándor 
Emlékkönyvtárban. Az első előadó Hochbaum Tamás, a Syngenta cég területi képviselője 
volt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán végzett okleveles 
kertészmérnökként; a második előadó Vig Zsolt növényvédelmi szakmérnök végzettségű 
borász volt. Az est során háromféle szőlőbetegségről és a védekezés módjairól hallottunk 
részletes tájékoztatást. Ezt követően Vig Zsolt a szőlőfeldolgozás, a must- és borkezelés 
feladatairól beszélt. Az előadás végén válaszolt az érdeklődők kérdéseire, majd saját készítésű 
újborával kínálta a részvevőket. 
 
Karácsonyi délelőttre hívtuk december 10-én a kisgyermekes családokat. December 21-én 
kézműves foglalkozásra vártuk a településen élő gyermekeket.  
Idén is gyűjtést szerveztünk olyan tárgyakból (ruhanemű, cipő, játék, stb.), amely a 
háztartásokban már feleslegessé vált, de még használható. A felajánlásokat december elejétől 
vártuk az intézménybe. Már sokadik alkalommal hirdettük meg adománygyűjtő akciónkat, 
melynek célja, hogy a rászoruló családoknak segítsünk. Ismét megtapasztalhattuk, hogy 
mennyi segítőkész, jó szándékú ember él Gelsén, felajánlásaikat ezúton is köszönjük!  
 

Jakabfiné Bársony Judit 
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