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Olvasóvá nevelés könyvtári 

eszközökkel 

Erősné Suller Ildikó 

Harmadik szériáját zárta 2016. március 18-án a 

Mesesarok elnevezésű rendezvénysorozat a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárban. A 

2013 őszén életre hívott kezdeményezés mögött 

egy korábbi, 2010-re datálható uniós pályázat 

(TÁMOP 3.2.4/08/1) „eredményei” állnak. Ekkor 

ugyanis az „Olvasásra születni!”, kismamáknak, 

babáknak és kisgyermekes szülőknek szervezett 

programsorozat kapcsán számos új beiratkozott 

olvasóval gyarapodott könyvtárunk látogatóinak 

száma. A program ugyan lezárult, ám továbbra 

sem szerettük volna elengedni a már óvodás korba 

lépett apró olvasóink kezét.  

 

Varga Gáborné mesél. Fotó: Nagy Ádám 

Ezért útjára indítottuk 5 alkalomból álló 

sorozatunkat, melynek minden alkalmával 

városunk egy-egy népszerű személyisége hozta el 

kedvenc meséjét az egybegyűlteknek, majd 

kreatív foglalkozással színesítve 

rendezvényünket, alkalmat kínáltunk a 

családoknak az együtt töltött idő meghitt és 

tartalmas eltöltésére. Ezzel az igényre szabott 

programlehetőséggel továbbra is kis olvasóink 

élete legfogékonyabb éveinek része maradhat a 

könyvtár, ami megalapozhatja a későbbiekben 

olvasóvá válásukat.  

A program tehát elindult, és 3 éve, a hosszú őszi-

téli hónapok egyik legkedvesebb időtöltése lett. 

Előadóink nem csak a hozzájuk legközelebb álló 

mesét „adják”, hanem személyiségük egy 

részéből is itt hagynak egy-egy szeletet. Mindenki 

hozzátesz valamit ugyanis abból, ami számára a 

legfontosabb. Általuk lett egy ennyire sokrétű és 

emlékezetes az általunk megálmodott 

eseménysorozat. Tavaly télen a verseket 

ízlelgettük Hodossy Ildikóval, a Diótörő zenemű 

részletét hallgattuk Aldorferné Pál Gabriellával, 

Weisz Péter gordonkaművész a Hattyúk tavából 

játszott el egy részletet. Papírszínházban 

„jártunk” Tóth Zsókával, eljátszottunk egy mesét 

Varga Gábornéval. 

 

Altdorferné Pál Gabriella mesél. Fotó: Nagy Ádám 
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Idén Turainé John Katalin Bulámbuk meséjével 

érkezett, Crespo Rodrigo színigazgató A 

rendíthetetlen ólomkatonával, és Anna, Peti, 

Gergő történeteivel szórakoztatta kis 

vendégeinket. Nagy sikert aratott dr. Káli Sándor 

tűzoltó alezredes, aki hivatásának tárgyi eszközeit 

sem hagyta otthon, számos darabot „elcipelt” 

hozzánk; Dr. Forrai Zsolt, Tatabánya 

rendőrfőkapitánya egy igazi járőrt hívott körükbe, 

minden felszerelésével – így okozva nem kis 

örömet kicsiknek, nagyoknak egyaránt! Óriási 

élmény volt az apróságoknak a tűzoltósisak, a 

tűzoltótömlő, vagy a lélegeztető maszk, s 

ugyanolyan érdekes volt a rádió hangja, vagy a 

bilincs, vagy a tomfa érintése. Dr. Káli Sándor, és 

dr. Forrai Zsolt egyformán elhivatott képviselői 

szervezetüknek, ezért fontosnak tekintik azok 

tevékenységének megismertetését a lakossággal.  

Végül, de nem utolsó sorban Dr. Dallosné Martin 

Csilla, a Micimackó és Kodály Óvoda vezetője 

látogatott el hozzánk.  Ő  sem  üres  kézzel jött, 

bábjainak  köszönhetően  gyerekek és  felnőttek 

egyaránt részesei lettek Zelk Zoltán A három nyúl 

című meséjének, amint azt a túloldali képen is 

látható. 

 

Fotó: Nagy Ádám 

Annak idején, amikor az első sorozatot 

megterveztük, még nem gondoltuk, hogy mi 

minden mást is adunk a mesék, a könyvtár, és a 

szöszmötölés mellett látogatóinknak. Kiderült, 

hogy nem csak nekik, magunknak is! Látni őket 

„meseolvasási transzban”, csillogó szemmel, 

szívből, őszintén nevetni, alkotás közben a 

szülővel beszélgetve, feszült figyelemmel 

tevékenykedni – ez olyan élmény, ami arra késztet 

bennünket, hogy újabb és újabb rendezvényekkel 

gazdagítsuk közös örömeink tárházát.  

A program az NKA 

támogatásával valósult 

meg. 

 

 

A képeken dr. Dallosné Martin Csilla, Turainé John Katalin, dr. Káli Sándor, dr. Forrai Zsolt és Crespo Rodrigo látható. 



 

Volt egyszer egy… 

Zimonyi Zsanett 

Március 7-én, hétfőn a Helischer József Városi 

Könyvtárban Érsek-Csanádi Gyöngyi játszotta el 

a veszprémi Aranyszamár Színház és a Kabóca 

Bábszínház közös produkcióját; Máté Angi: Volt 

egyszer egy… című meséjét.  

 

Érsek-Csanádi Gyöngyi. Fotó: Steindl Nóra 

Máté Anginak ez a különösen szép meséje 2010-

ben elnyerte az Év Gyermekkönyve-díjat. E 

könyv alapján készült az előadás, és bár a kettő 

nem fedi teljesen egymást, de az előadás 

hangulata egybecseng a könyvbéli mesemondó 

hangjával.  

Az ötletes és egyszerű anyagokból − nagyrészt 

papírból − készült díszletek és bábok, melyeket 

Bodnár Enikő tervezett, a varázslatos fények, a 

különleges zene, és az óriási szappanbuborékok, 

melyekkel a compókat figyelő béka játszadozott 

− nagyon tapinthatóvá tette a mese nem 

mindennapiságát. Érsek Csanádi Gyöngyi 

fantasztikus játéka, a mesével való 

együttmozgása egy másik világba varázsolta a 

nézőt.  

 

Érsek-Csanádi Gyöngyi.  

Fotó: Steindl Nóra 

Érsek-Csanádi Gyöngyi ezért az alakításáért 

tavaly a Kolibri fesztiválon elnyerte a Michel 

Indali-díjat.  

 

A produkcióról az alkotók készítettek egy rövid trailert, és közreadták a YouTube-on.  

Megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA
https://www.youtube.com/watch?v=4EHR4Dx1qRA

