
Az esztergomi Helischer József  Városi Könyvtár környezetében fontos táplálkozási és fészkelési lehetőséget biztosítson 
gyermekkönyvtári rendezvényeiről az élőlények számára. E lelkes csapat egyik tagja Aczél Gergely.

A Boglártanyai Erdei Iskola vezetője a nyár folyamán hatvan 
Szeptember 30-án, a „népmese napján” kellemes programon vehettek gyermeknek, kisdiáknak és óvodásnak szerzett már maradandó nyári 
részt a könyvtárba látogatók: Kulcsár-Elek Csilla mesélt, Fülöpné élményt a könyvtárunk által szervezett nyári táborok alkalmával.
Henyei Ildikó furulyázott, és Fülöp Antónia énekelt az érdeklődő Meghívásunkat elfogadva, a Könyvtári Napok rendezvényeit színesítő 
gyerekeknek. előadása során hasznos ismeretekre tehettünk szert madarakról, 
A történetet körjáték és papírfurulyázás színesítette. A mese után vadállatokról; szűkebb környezetünk, a Vértes Állatvilágának 
minden gyerek kapott egy papírkoronát, amit tetszés szerint díszíthetett bemutatásával. 
öntapadós matricákkal, filccel. A program nagyon jól sikerült, a terem Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)
zsúfolásig megtelt gyerekekkel és szülőkkel: Kulcsár-Elek Csilla 
valóban megidézte a mese varázslatos erejét.
Október 9-én, a könyves vasárnapon Pásztó Ildikó mesélt a „Olvasó-társak” kerestetnek!
gyerekeknek, akik a papírszínház díszletéhez elkészítették a hallott 
történet szereplőit, és eljátszották a mesét.

 Zsimonyi Zsanett (Helischer József  Városi Könyvtár, Esztergom) A Magyar Olvasástársaság egy Kaposváron már kipróbált 
programból országos mozgalmat szeretne indítani. A külföldről 

Vadállatok a Vértesben adoptált Olvasó-társ program célja, hogy egyetemisták, illetve más 
önkéntesek felolvasást vállaljanak az arra rászoruló gyermekek körében.Aczél Gergely biológiatanár, a Pro Vértes Természetvédelmi 
A Hunra először Kaposváron, a helyi egyetem hallgatóinak Közalapítvány elhivatott munkatársa tartott előadást kisiskolásoknak 
közreműködésével indította el az Olvasó-társ programot, magyar 2011. október 3-án, a József  Attila Megyei Könyvtárban.
viszonyokra alkalmazva. Az eredeti program szerint családokhoz járnak Az Állatok Világnapjához kapcsolódó rendezvény a TÁMOP 3.2.4-
el a vállalkozó kedvű „felolvasók”. Kaposváron az olvasástársaság 08/1-2009-0014 pályázat eredményeképpen valósult meg. A közel száz 
elképzelései szerint, védőnőkkel közreműködve kerestek fogadó kész kisdiákot fogadó gyermekkönyvtári rendezvény érdekes és hasznos 
családokat, s az érintett gyermekek jártak el a felolvasásokra. Helyszínül ismeretekkel szolgált.
a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára szolgált. 
A programban résztvevő fiatal egyetemista hallgatók számára is 
meglepetés volt, milyen kedveltté vált a kezdeményezés. A pozitív 
tapasztalatok és visszajelzések indították arra a Magyar Olvasástársaság 
vezetőit, hogy országos mozgalmat indítsanak.
2011. október 15-én az OSZK-ban felkészítőt tartottak a leendő 
felolvasóknak, amelyen jómagam is részt vettem. 
Gondos Péter, főiskolai oktató, a HUNRA alelnöke köszöntötte az 
érdeklődő egyetemi hallgatókat, könyvtárosokat és pedagógusokat, 
majd Luzsi Margit, egri gyermek-könyvtáros beszélt a mesék  
fontosságáról. „A mesék hőseinek sorsán keresztül a gyermek erkölcsi tartást 
tanul az ember EMBERRÉ válik, ahol mindenki esélyt kaphat az újra kezdésre. 
A mesék élni segítenek, és ott hatnak ahol kell” – vallja a gyermek-könyvtáros. 
„A mese odamegy a lélekben, ahol elakadás van, és segít!”
 Ezután Jávorszky Iván, az SOS Gyermekfalvak magyarországi 
igazgatója tartott rövid ismertetőt.
Fontos tanácsokat kaphattunk tőlük, a mesemondásra vállalkozók 
megszívelendő útmutatásban részesülhettek. E felkészítő 
eredményeképpen „hivatalos Olvasó-társakká” lettünk, s ez feljogosít 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány legfőbb törekvése, hogy bennünket arra, hogy környezetünkben megszervezzük a 
az egyes területek védetté nyilvánításával, a Vértes hegységben és felolvasásokat.
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A HUNRA törekvése szerint önkéntesek mesélnének majd a 
gyermekfalvak kis lakóinak, segítve a gyermekeket nevelő hivatásos 
gondozók munkáját. Terveik között szerepel az önkéntesek bevonása 
kórházakba és orvosi rendelőkbe is az Olvasó-társ mozgalom keretein 
belül. 
Az olvasást, eszközként használva hasznossá válhatunk, mert aki mesét 
mond és hallgat az képes a boldogságra!

Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)

VII. Országos Népmese-konferencia, 2011. szeptember 23-24.

Immár hetedik alkalommal került megrendezésre A népmese napja 
Benedek Elek születésnapja tiszteletére. A meseértő- és meseszerető 
pedagógusok, óvodapedagógusok és könyvtárosok körében rangos 
eseménynek ezúttal Eger adott otthont. Főszervezője a HUNRA 
–Magyar Olvasástársaság; társszervezői a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Főiskola, a Benedek Elek 
Óvoda, és az Egri Kulturális és Művészeti Központ voltak.
Ami a programfüzet alapján egy tartalmas, ám feszített tempójú 
előadássorozatnak tűnt, a valóságban egy meseországbeli 
tartózkodásnak tetszett! Dzsupin Pál népzenész és Novák Pál zenész 
koncertje „helyezte körénk” azt a népies és mesebeli miliőt, ami aztán az 
egész hétvégét áthatotta. A szakmai, tudományos előadásokat számos 
ismert, és népszerű mesemondó előadása színesítette. Tarisznyáját - a 
szó szoros és átvitt értelmében - ki-ki telepakolta az előadások egy-egy, a 
maga számára fontos, vagy kincset érő szeletével. (A teljesség igénye 
nélkül…) hallhattuk Juhász Attila ezredest, a Heves Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, és igaz meséjétől könny 
szökött a szemünkbe. Szorgosan jegyzeteltük Luzsi Margit, a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 
munkatársának beszámolóját. Nyomon követhettük az anyáról leválás 
folyamatát, mint a Fehérlófia allegórikus értelmezését Kusper Judit, az 
Eszterházy Károly Főiskola adjunktusának előadásában. Közben-
közben vidáman nevettünk Szőke Mihály esztergályos-ezermester, 
született hallássérült jelnyelven előadott meséjén, Kévés Zsuzsa 
jelnyelvi tolmácsolásában. Énekeltünk Fábián Évával, az Óbudai 
Népzene Iskola népi énektanárával, aki mesterien szólal meg bármely 
nyelvjárásban. S hogy ki ne billenjünk e mesei környezetből, a nap végén 
dudás levonulás következett a Bródy Sándor Könyvtár központi 
épületébe, elfogyasztottuk vacsoránkat, majd beültünk Kovács 
Marianna mese-kocsmájába.
Szombaton ellátogattunk a Benedek Elek Óvodába, s a „nincs olyan 
megrakott szénásszekér, amire ne lehetne még rakni” elvén tovább 
gyömöszöltük az ötleteket abba a bizonyos tarisznyába. (Vakuk 
villogtak, tollak sercegtek, vendégek áradoztak, óvónők mosolyogtak.)
A konferencia összegzésekor Győri János, a Magyar Olvasástársaság 
elnöke előrevetítette a következő évek konferenciájának helyszíneit. A 
tervek szerint Kaposvár, Nyíregyháza (zöldfülű könyvtárostanonc-
korom helyszíne), majd remélhetőleg Elek apó szülőfaluja, Kisbacon 
várja a „garabonciás” lelkületű közönséget.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Erősné SullerIldikó (JAMK Tatabánya)
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