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Szépkorúak karácsonya a könyvtárban 
 
2013. december 20-án délután várták a könyvtárba a Karosi Civilek Egyesületének 
tagjai és a könyvtárosok a Zalakaroson egyedül élő hetven év feletti lakosokat. A 
meghívókat és az ajándékokat már a héten időben elkészítették és kihordták a szorgos 
civilek. Péntek délutánra karácsonyi zenével, ünnepi dekorációval várta a könyvtár az 
egyedül vagy az önkormányzat kocsija segítségével ideérkező meghívottakat. Miután 
megérkeztek, karácsonyi műsorral kedveskedtek nekik az iskola diákjai és az óvodások. 
Először Németh Tamás, Milne: János király karácsonya című versét szavalta el. Ezután 
az óvoda mindhárom csoportjából érkező kis óvodások karácsonyi énekeket és verseket 
adtak elő. A műsort a 6. osztályosok verses-zenés összeállítása zárta. Ezután Novák 
Ferenc, városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket, s egy pohár pezsgővel együtt 
koccintottak a boldog, békés karácsonyra, a sikeres újévre, s mindnyájuk egészségére. 
Az elkészített ajándékokat az egyesületi tagok adták át. Az időnként könnyes 
szemekben lehetett látni a hálát, az őszinte köszönetet. Egy közös beszélgetés, 
anekdotázás után szeretettel a szívükben távoztak haza. Akik nem tudtak eljönni, 
azoknak elvitték az egyesületi tagok a kis karácsonyi ajándékot, hogy nekik is legyen 
bontogatnivaló a karácsonyfa alatt. Immár második éve, hogy könyvtárunk helyet ad és 
közreműködik ennek a különös évzáró összejövetelnek a létrejöttében. 
 

                                                                       Horváthné Nagy Elvira 
 

 
 
 

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁRBAN TÖRTÉNT 
 
 
Anyatejes Táplálás Világnapja 
 
Augusztus 8-án hetedik alkalommal rendeztük meg az Anyatejes Táplálás Világnapját a 
Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban. A kezdeményezéssel intézményünk célja az, hogy 
felhívja és ráirányítsa a figyelmet az anyatejes táplálás egészségügyi jelentőségére. 
 
Tóth Gábor tárlata 
Augusztusban a gelsei falunapon Tóth Gábor Garaboncon élő festőművész kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők a könyvtárban. 
 
Falunapi gyermekfoglalkozás 
Intézményünk szervezésében kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyermekek, 
ahova Tüsi Bohóc is ellátogatott. 
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Újabb képzések indultak 
Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű és kedvezményes 
felnőttképzési programra, mint a „Tudásod a jövőd!”. Szeptember és október elején 
összesen három kezdő német nyelvi képzés indult intézményünkben 36 fő részvétel, a 
TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt keretében 
 
Országos Könyvtári Napok 
Október 7-13. között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. Ebben az évben az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári napok 
középpontjába. Életkortól és lakóhelytől függetlenül minden ember számára 
nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, ami mind a társas 
kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly megőrzésének szempontjából rendkívül 
fontos. A hét eseményeit a család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás 
segítése, a befogadás és az elfogadás szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk 
körbejárni.  
Október 9-én, szerdán 10 órai kezdettel Ringató foglalkozásra hívtuk a kisgyermekes 
családokat. A délelőtt során fontos szerepet kaptak az ölbeli játékok és népi mondókák. 

A foglalkozást Hochrein Judit 
vezette. 
Október 10-én 14 órai 
kezdettel „Előzzük meg a 
bajt!” címmel, Vargáné Dr. 
Csóbor Lujza, a zalaegerszegi 
drogambulancia vezetőjének 
előadását hallgatták meg a 
helyi iskola 7. és 8. osztályos 
diákjai. 
Október 13-án, a Könyves 
Vasárnapon 14-15 óra között 
rendkívüli nyitva tartással, és 
kézműves foglalkozással 
vártuk az intézménybe 
betérőket. 
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Halloween napi fabrikáló 
2013. október 29-én délelőtt hagyományos Halloween-napi játszóházba invitáltuk a 
gyermekeket. Az őszi szünet kezdetén denevéreket, szellemeket, feketemacskákat és 
egyéb dekorációkat készíthettek a szép számban összegyűlt vállalkozó kedvűek.  
 
Jótékonysági ruhagyűjtés és osztás 
Idén is gyűjtést szerveztünk olyan tárgyakból (ruhanemű, cipő, játék, stb.), amely a 
háztartásokban már feleslegessé vált, de még használható. A felajánlásokat december 
elejétől vártuk a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban.  
Intézményünk már sokadik alkalommal hirdetette meg adománygyűjtő akcióját, 
melynek célja, hogy a rászoruló családok számára szebbé varázsolják a karácsonyi 
ünnepeket. Az évek során megtapasztalhattuk, hogy mennyi segítőkész, jó szándékú 
ember él Gelsén, felajánlásaikat ezúton is köszönjük!  
 
Baba-Mama program 
Az intézmény és a helyi Védőnői Szolgálat közös szervezésében 2013. december 12-én 
egy kötetlen, jó hangulatú, két órás programon vehettek részt a helyi és a környékbeli 
anyukák a még nem óvodáskorú gyermekeikkel. A délelőtt közös játékkal, 
beszélgetéssel, ismerkedéssel és a helyi iskola 3. osztályosainak műsorának 
megtekintésével telt. 
 
Karácsonyváró  
December 7-én karácsonyi kézműves foglalkozásra hívtuk a gyermekeket. A délelőtt 
során karácsonyfadíszeket és mécses tartókat készítettünk a gyermekekkel. Az ügyes 
kezek alkotta díszeket természetesen mindenki hazavihette. 
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