HÍREK
Nyitott szemmel
2013.május 13-án a könyvtár szervezésében újabb kiállítás megnyitására került sor az
iskolában. Balogh Andrea Zalaszabarban élő rajztanár és a zalaszabari Margaréta Ház
vezetője, Nyitott szemmel című kiállítását egykori főiskolai csoporttársa, a szintén
rajztanár Hajmásiné Török Gyöngyi nyitotta meg. A megjelenteket az intézmény
igazgatója, Grófné Csatos Andrea köszöntötte. Hárs Julianna 5. osztályos tanuló
Nemes-Nagy Ágnes Madarak című versét szavalta el, Császár Dominik, Demény Petra
és Hozensteiner András 1. osztályos tanulók tavaszi verscsokorral köszöntötték a
vendégeket. Kiss Regina Anna 4. osztályos tanuló Ránki: Kopogós-át adta elő
zongorán. A szép számban jelen lévő érdeklődők megtudhatták, hogy a festészet iránti
vonzalom felnőttkorban kezdődött Balogh Andreánál, aki miután rákapott e művészeti
ág ízére, képes volt akár órákat is elbíbelődni egy -egy apró részlet kidolgozásával.
Rendkívüli alapossággal és aprólékossággal kidolgozott munkái a táj szépségét, az
abban rejlő apró csodákat, mozzanatokat mutatják be. Mindezeket csak az veheti észre,
aki mint ő, nyitott szemmel jár a világban. Képeiből sugárzik a harmónia, a nyugalom
és a természet iránti szeretet.
Novák Ferenc, városunk polgármestere pohárköszöntőjében kiemelte és megköszönte,
hogy ismét egy újabb „ablakot nyitottunk meg a világra”, újabb lehetőséget adott az
intézmény és a szervezők arra, hogy a település lakói megismerhessék a környékükön
élő és alkotó művészek remekeit.
Horváthné Nagy Elvira

GELSEI PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR
Húsvétváró foglalkozás a könyvtárban
A hagyományokhoz hűen idén is húsvéti játszóházba invitáltunk kicsiket és nagyokat
egyaránt. Az ünnepek közeledtével környezetünket is ünnepi díszbe öltöztetjük. A
kézműves foglalkozás keretében különböző húsvéti díszeket és apró ajándékokat
készítettek az érdeklődők, többek között: gipszfigurákat és különböző papírdíszeket. Az
elkészült dekorációkat mindenki hazavihette, amelyekkel hangulatosabbá,
meghintettebbé tehették az otthon töltött ünnepnapokat, valamint a saját kezűleg
készített ajándéktárgyakkal nagy örömet szerezhettek szüleiknek, nagyszüleiknek.
„A kreatív, alkotó folyamat jótékonyan hat a szorongások, önértékelési nehézségek
leküzdésében, az empátiás készség megerősödésében, az érzelmek stabilizálódásában.”
(forrás: http://www.muveszetterapia.hu)
A könyvtárban megtartott rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott.
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Óvodások jártak a könyvtárban
Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét ellátogatott hozzánk a helyi Szivárvány óvoda
nagycsoportja. A foglalkozás során a vizek állatvilágával ismerkedtek az apróságok a
könyvek és folyóiratok segítségével. A délelőtt folyamán érdeklődő, könyveket szerető,
és a könyvekkel bánni tudó gyermekekkel találkoztunk. Köszönjük a szülői
odafigyelést, valamint a pedagógusok munkáját.
„Elmondható, hogy egy gyermek olvasóvá nevelődése elsősorban nem attól függ, hogy
gondosan megválasztott, életkori sajátságaiknak megfelelő „olvasmányokkal"
találkoztak-e életük első éveiben, hanem attól, hogy mi történt velük akkoriban:
hallottak-e mesét otthon vagy az óvodában, mikor vették kézbe az első könyvet, és mi
célból, és volt-e mellettük valaki, aki segítette őket eligazodni a történetek nem mindig
kedélyes, és nem mindig könnyen befogadható és feldolgozható dzsungelében.” (Könyv,
könyvtár, könyvtáros. 2007. augusztus – EPA)
Támogatott nyelvi képzés indult
A TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt
keretében, 12 fő részvételével, 100 órás, támogatott, kezdő angol nyelvi képzés indult a
könyvtárban. A közeljövőben várhatóan kezdő német nyelvi és informatikai képzés is
indul helyben.
Hímzőszakkör indult a gelsei könyvtárban
Egykor a hímzés művészetének elsajátítása hozzátartozott minden leány neveléséhez
bárhol is nőtt fel. Ma már ez nem így van, a fiatalok közül már csak nagyon kevesen
hímeznek. A Kerekes Endréné Marika néni vezetésével létrejött szakkör célja: a
hagyományőrzés, és a tudás átadása a fiatalabb korosztálynak.
A foglalkozások a hímzés alapeszközeinek megismerésével és alapfogásainak
elsajátításával indultak. Minden gyermek elkészítette saját mintakendőjét, melynek
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díszítése kapcsán a szár- és láncöltést tanulták meg és gyakorolták. Jelenleg mezőségi
mintával díszített tarisznyát hímeznek az ügyes kezű, érdeklődő lányok.
„Számomra az jelent örömet, ha a következő nemzedéknek átadhatom, amit életem
során megtanultam” - vélekedik Marika néni, aki szerint nem csak őrizni, tovább éltetni
is kell a hagyományt.
Ezúton is szeretném megköszönni Marika néni önzetlen támogatását és munkáját
mellyel hozzájárul a szakkör működéséhez.
Édesanyák köszöntése

Bensőséges hangulatú anyák napi ünnepséget szervezetünk intézményünkben. Erre a
délelőttre azokat az anyukákat hívtuk meg, akiknek kisgyermeke van, s még nem jár
óvodába. „Ünnep van ma, valóban ünnep, s mi köszönteni jöttünk! Készültünk ám
szívvel-lélekkel, s ünneplő ruhába bújtunk nagy szeretettel.” – hangzott el a helyi
általános iskola diákjainak műsorában, mellyel a jelenlévő édesanyákat köszöntöttük.
Mindezek mellett egész héten tematikus könyvkiállítást is megtekinthettek, valamint
különböző szóróanyagokat is kaphattak a látogatók.
Jakabfiné Bársony Judit
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