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Szeptember 30-án bűnmegelőzés tájékoztatón vettek részt a helyi iskola felső tagozatosai. 
Az előadás célja az volt, hogy felhívja a diákok figyelmét a fiatalkorúakra leselkedő 
veszélyekre, így az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer fogyasztás veszélyeire. 
A program keretében két tanulságos kisfilmet is megtekintettek a tanulók. Mindannyian 
tudjuk, hogy a különböző drogok és a kábítószer-fogyasztás veszélyt jelent az egyénre, a 
családra, és az egész társadalomra is. Legjobban azonban a jövő nemzedékét, az ifjúságot 
veszélyezteti, akik nem rendelkeznek megfelelő reális és hiteles információkkal a 
kábítószerek szervezetre gyakorolt élettani hatásairól, illetve a fogyasztás okozta 
problémákról és azok következményeiről sem. Ezért kérte fel a helyi Gelse Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Wellák Sándort az előadás megtartására. A magyar népmese 
napján a Weöres Sándor Általános Iskola 2. a osztályos diákjai látogattak el a könyvtárba.  
 
Októberben az Országos Könyvtári Napok programsorozat rendezvényeire vártuk az 
érdeklődőket. A „Mesélő babák” magyar és horvát népviseletes babák kiállítását nagyon 
nagy érdeklődés övezete. A kiállított babák a rájuk adott népviseletek segítségével a 
hagyományainkról mesélnek. A babákat nézegetve megtudhatjuk például, milyen 
jelentéssel bírt egy-egy viselet régen: a ruhadarabok színe, mintája, hossza vagy épp 
díszítése egyértelműen jelezte, hogy viselője fiatal vagy öreg, asszony vagy lány, esetleg 
friss házas vagy özvegy. Egy előadás keretében Takácsné Magdics Anna a babák 
készítője részletesen elmesélte nekünk: honnan is érkeztek a horvátok, mióta élnek 
nálunk, valamint minden egyes babának bemutatta az öltözetét. Az érdeklődő 3. a 
osztályos diákok még egy horvát népdalt is megtanultak „Egy pillanat itt maradt” címmel 
fotókiállítást is rendeztünk régi gelsei fényképekből és képeslapokból. Október 14-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 fabrikálóba hívtuk a gyermekeket, ahol 
különböző dekorációkat készíthettek a résztvevők.  
Novemberben elindult a hímzőszakkör, „Újra öltünk és örökítünk” néven, a Nemzeti 
Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája és a Zala Megyei Népművészeti Egyesülettel 
együttműködve, Kerekes Endréné vezetésével. Sok érdeklődőt vonzott, sok korosztály 
eljött, hogy e régi hagyományt elsajátítsa, kipróbálja. A hímző lányok, asszonyok 
megismerkednek a zalai fehér, komádi vászon és a nyugat-dunántúli gyapjúhímzéssel. A 
foglalkozások jó hangulatban telnek, a létszám közel 20 főt számlál, várhatóan március 
végéig tart. 

Továbbra is minden szerdán 18 órától önköltséges Pilátes tornára várjuk a mozogni 
vágyókat. 

December 10-én a Védőnői Szolgálat és az intézmény szervezésében zajlott a baba-mama 
délelőtt, amely a karácsony jegyében telt. A könyvtárban gyülekeztek a csöppségek 
édesanyjukkal, hogy egy kellemes délelőttöt eltölthessenek. A helyi általános iskola 3. 
osztályos tanulói egy műsorral készültek ajándékképp a babáknak. Felkészítőjük 
Zsilaveczné Kövesi Bernadett és Györgypál Vilma volt.  
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December hónapban Kerekes Endréné mézeskalácsaiból és Jánosiné Nyul Katalin 
karácsonyi szalvétáiból rendezett kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. 

December 22-én karácsonyi kézműves foglalkozásra vártuk a település apraja-nagyját.  

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. 

A magyar kormány jóvoltából értékes könyvadománnyal gyarapodott könyvtárunk 
állománya. Az első világháború száz évvel ezelőtti kitörésére emlékezve Magyarország 
Kormánya centenáriumi emlékprogramot hirdetett, amelynek keretében, a történelmi 
emlékezet erősítésének céljából, az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című 
huszonegy kötetes könyvsorozat hasonmás kiadását adományozta magyarországi 
középiskolai, községi és városi könyvtárak, valamint a külhoni magyar gyűjtemények 
részére. 

 

Jakabfiné Bársony Judit 
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