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Advent a megyei könyvtárral 

Erősné Suller Ildikó 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár évek 
óta nagy gondot fordít arra, hogy a lakosság 
kulturális igényeit mind sokoldalúbban elégítse 
ki. Író-olvasó találkozók, Öko-estek, zenés estek, 
olvasókörök, gyermeknapi programok, mesével 
egybekötött kézműves foglalkozások, 
olvasópályázatok szervezésével igyekszik jelen 
lenni olvasói, és a lakosság mindennapjaiban.  

2014-ben, az év egyik legszebb időszakát is 
együtt ünnepelte látogatóival. Az “Advent a 
Megyei Könyvtárral” elnevezésű programsorozat 
4 alkalommal zajlott, szombati napokon, 
kapcsolódva a 4 adventi hétvégéhez.  

Az ünnepség-sorozatot 2014. november 29-én, 
az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai és 
növendékei „Klasszikus ünnep – klasszikus 
zenével” című zenei estje nyitotta. December 6-
án a Színházikó Társulat „Hull a hó, mesebeli 
álom” c. műsora örvendeztette az apró 
látogatókat, majd december 13-án Bencsik 
Jánossal találkozhattak felnőtt vendégeink.1 A 
záró estre december 20-án került sor egy 
meseolvasással egybekötött karácsonyi 
szöszmötölővel, mely egyben a „Mesesarok” 
rendezvénysor második darabja is volt egyben. 
Mesélőnk, Altdorferné Pál Gabriella a Diótörő 
meséjét hozta el. 
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 Bővebben: Nász János: Adventi beszélgetés Bencsik 

Jánossal. In: Kemlib, IV. évfoly. 11-12. sz., 16-17 p. 

Folytatódik a Mesesarok 

Erősné Suller Ildikó 

A Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával újra indult a 
József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár gyermek-
részlegének Mesesarok 
című programsorozata. A 
2014. november 28 és 
2015. március 20. között 
jelentkező mesehallga-

tással egybekötött kézműves foglalkozások 
vendégei ezúttal Hodossy Ildikó, Altdorferné Pál 

Gabriella, Weisz Péter, Tóth Zsóka és Varga 

Gáborné lesznek. Előbbi programsorozat egyike 
a négy nyertes pályázatnak, melyet a gyerek-
könyvtár idén ősszel adott be, s nemrégiben 
nyert meg. Ezzel a támogatással valósul meg 
2015-ben a Mondom – hallom – rajzolom című, 
sérültek és egészségesek számára rendezendő, 
koncerttel kiegészülő szavaló-, és rajzverseny; a 
szintén erre a közönségre épülő Ismerjük meg 

együtt! című természetismereti tábor; valamint a 
10. évfordulójához érkezett Mese, mese, mátka 
című meseolvasó-pályázat eredményhirdetése. 

 
Weisz Péter mesél. Fotó: Nagy Ádám 


