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A program kapcsán november elején az állatok világnapja alkalmából került sor a
könyvtárban előadásra az alsó tagozatosoknak. November 23-án a felső tagozatosok
vehettek részt környezetvédelmi előadáson, ahol a szelektív hulladékgyűjtésre és a Föld
veszélyeire egyaránt felhívták figyelmüket.
November 28-án a felnőtteknek tartott Óvári Miklós diavetítéssel egybekötött előadást a
könyvtárban Zalakaros természeti értékeiről. Itt elsősorban Zalakaros és környékének
növény - és állatvilága és ritkaságai kerültek bemutatásra.
Horváthné Nagy Elvira

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében 2012. október 2-án
délután vendégünk volt Kerekes Endréné és Horváth Györgyné.

Kerekes Endréné népi iparművész, Gelsén született, számos díjjal és
kitüntetéssel rendelkezik, többek között Pro Renovanda Cultura Hungarica, illetve a
2002-ben átvett Életfa-díj birtokosa. A hímzés szeretetét az édesanyjától örökölte, a
tiszta forráshoz viszont mestere, Beszprémy Józsefné vezette, aki felgyűjtötte és
rendszerezte Vas megye, illetve a Nyugat-Dunántúl gazdag hímzésvilágát. Marika nénit
nem a kitüntetések sarkallják, motiválják: hanem az, hogy minél több emberrel
megismertesse mindazt, amit a népi kultúráról, hagyományokról tud.
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Horváth Györgyné gelsei kézimunkázó asszony, akinek a csodaszép alkotásaiból
(hímzések, horgolások) rendezett kiállítást a 2011-es Falunap keretében láthatta a helyi
közönség.
Ez alkalommal Marika néni hímzéseiből rendeztünk kiállítást. Az alkotó mesélt
nekünk: a munkáiról, mintákról, színekről, anyagokról, fonalakról, valamint
kipróbálhattuk a mintanyomást is. Éva néni segítségével pedig elkezdtük első életfa
motívumos saját kis hímzésünket. Remélem, otthon mindenki be is fejezi, s talán bele
mer vágni a következő darabba is.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében fotókiállítás is várta az
érdeklődőket a könyvtárban. A képek segítségével időutazásra hívtuk a látogatókat, s
visszatérhettünk az 1910-es, 20-as, 30-as, 40-es évek Gelséjére. A tárlalton bemutattunk
régi képeslapokat, felvételeket a falu főutcájáról, templomáról, valamint néhány
életképet is a múltból.
Továbbra is várom azoknak a jelentkezését, akiknek a régmúlt Gelséről,
közösségi életéről, illetve a falu épületeiről fényképeik vannak, hogy azokat rövid időre
kölcsönözzék a számomra. A beérkezett anyagokat digitalizálom, hogy a jövő
nemzedékei számára is megőrződjenek.
2012. október 5-én délelőtt a legkisebbeket hívtuk Kerekítő foglalkozásra. Azért
választottam a Kerekítő foglalkozást, mert szeretném, ha a népi mondókákat, játékokat
minél több anyuka/apuka felelevenítené, megtanulná, és ezeket átadná gyermekeiknek,
hiszen így él tovább nagyanyáink öröksége.

A Kerekítő foglalkozás során fontos szerepet kaptak az ölbeli játékok és népi
mondókák. A foglalkozás célja: népi eredetű, ma is közkedvelt ölbeli játékok
megtanítása, feltámasztása, élő közösségekben való elsajátítása. A teljes dal és
mondókaanyag magyar és népi eredetű, e tekintetben az első baba-mama program az
országban, ahol nem használnak sem szerzős műveket, sem más népek dalait, mert
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fontosnak tartják, hogy a kicsik elsőként saját néphagyományukkal találkozzanak. A
foglalkozást a nagykanizsai Vajda Margit zenepedagógus vezette.
2012. október 30-án délelőtt Halloween napi fabrikálóba invitáltuk a
gyermekeket. A Halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amelyet
elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon
elterjedt. A boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben
összemosódott a római Pomona-nap, a kelta samhain ünnep és a keresztény halottak
napja, melyet október 31-én tartanak.
Az őszi szünet kezdetén denevéreket, szellemeket, feketemacskákat és egyéb
dekorációkat készíthettek a szép számban összegyűlt vállalkozó kedvűek.

BIO-EXPERIENCE – BIO-ÉLMÉNY – Biogazdálkodási alapismeretek
2013. január 7-től ingyenes képzés a bio-gazdálkodás alapjairól a gelsei könyvtárban. A
20 órás tanfolyam során cél a biogazdálkodás alapjainak elsajátítása, a mennyiségi
gazdálkodás helyett a minőségi gazdálkodás elősegítése.
Bio-gazdálkodási alapismeretek modul célja: bemutatni a bionövény termesztés
alapvető módszereit, eljárásait, a vegyszermentes termelés, bio növényvédelem.
Az Őstermelői, kistermelői ismeretek modul célja: bemutatni az őstermelői, kistermelői
ismereteket, ki, hogyan, miként választhatja ezeket a gazdálkodási formákat.
A képzés a zalaszentgróti CELODIN Alapítvány projektjének keretében valósul meg.
Jakabfiné Bársony Judit
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