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Író-olvasó találkozó Berg Judittal 

Sóvágó Zsoltné 

Az író - olvasó találkozók meghatározó részét 
képezik a tanulók olvasóvá nevelésének. Fontos, 
hogy olyan ember legyen a meghívott vendég, 
akinek a munkáit a gyerekek már jól ismerik és 
szeretik.  

Ezért egy programsorozat keretében Berg Judit, 
József Attila-díjas írónőt hívtuk meg a József 
Attila Megyei és Városi Könyvtár két 
fiókkönyvtárába. 

 

Berg Judit a Kertvárosi Fiókkönyvtárban.  

Fotó: Gyüszi László 

Felsőgallán és Újvárosban is zsúfolásig megtelt 
az olvasóterem érdeklődő gyerekekkel.  

Az írónő először életéről, négy gyerekéről, 
műveinek keletkezéséről mesélt. Lilu, Bori, 
Dalma  és Vilmos ihletik a meséket, néha 

 történetet és szereplőket is rendelnek, máskor 
ötleteket adnak édesanyjuknak. Megtudtuk, ki és 
hogyan ösztönözte a Hisztimesék megszületését. 
Mikor, milyen körülmények hatására találta ki 
Ruminit, és hogy írt egyre több kalandos 
történetet róla.  Az utolsót épp most alakítja, 
nemsokára mi is megismerhetjük.  

A gyerekeknek lehetőségük volt kérdezni is a 
szerzőtől, aki szívesen válaszolt mindenkinek. A 
hangulatos beszélgetés végén az írónő dedikálta 
az otthonról hozott könyveket, ami nagy örömet 
okozott a kis olvasóknak. 

Az eltelt időben sok pozitív visszajelzés érkezett 
a találkozóval kapcsolatban, így a jövőben is 
igyekszünk majd minél több, hasonlóan érdekes 
programot szervezni a könyvtárban. 
 

 

Berg Judit könyveit dedikálja az ifjú olvasóknak az 

Újvárosi Fiókkönyvtárban.  

Fotó: Gyüszi László 
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Hagyományőrző huszárok 

Zimonyi Zsanett 

Március 2-án 10 órától a Helischer József 

Városi Könyvtár vendége Ampli Ferenc 

hagyományőrző huszár őrnagy 

parancsnok és Kripcsi Szabó József, a 

Fehérvári Huszárok Egyesületének tagjai 

voltak.  

Vendégeink a huszárság történelmi és 

kulturális értékeiről beszéltek a jelenlévő 

általános iskolás gyerekeknek. Ampli 

Ferenc bemutatta a császári - királyi 

hadseregbeli huszárság,  más néven a 

Vilmos huszárok 1848-ban érvényes 

felszerelését és ruházatát. Kripcsi Szabó 

József pedig a huszárság fegyverzetét 

mutatta be a gyerekeknek eredeti 

darabokkal illusztrálva.  

A Fehérvári Huszárok Egyesületének 

tagjai mint huszár hagyományőrzők, az 

egyetemes magyarság a Haza 

értékteremtő, szellemi és kulturális 

örökségének megőrzésén fáradoznak.

 

 Fotók: Nyári Andrea 


