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Mesekarnevál 

Erősné Suller Ildikó 

Szőnyegen tekergő zsiráffarok, csillogó szemű, 

csiklandozó pók és egyéb furaságok leledzettek 

könyvtárunkban a 2018. február 18-i rendezvé-

nyünkön. Épp elmúlt a farsang ideje, de a mókás 

kedvűek elővehették újra jelmezeiket, hogy ezen 

a napon otthonosan érezzék magukat Meseor-

szágban. Ez a törekvésünk maximálisan teljesült 

is, hiszen jelmezben, kakaót szürcsölgetve, dia-

filmet nézegetve Mikolasek Zsófia igazgatónő 

irodájában békésen, mintha ez a világ legtermé-

szetesebb dolga lenne…  A családokat vártuk 

erre a napra. Mesével, meséről – a könyvtár 

minden zugában! „Olvasóvá nevelés” volt a cé-

lunk, ami, lássuk be, szörnyen szaknyelven 

hangzik. Hogyan lehet ezt észrevétlenül elérni? 

A gyermekek kedvenceivel való személyes talál-

kozókkal, sok-sok mesével, játékkal. Nem árt 

még némi kakaó és kalács; a felnőtteknek pedig 

ismeretterjesztő előadók, akik közérthető stílus-

ban segítenek abban, hogyan terelgetheti sikerrel 

a gyermekét a szülő az olvasóvá válás útján. 

Eljött a nap! Lassan kezdtek gyülekezni az olva-

sók, majd észrevétlenül zsongással telt meg a 

ház. Ajándékok találták meg jelmezes gazdáikat. 

Gyűltek a könyvadományok a szeretetládába, 

 

A fotókat Erősné Suller Ildikó és Kissné Anda Klára készítette
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amelyek a Szent-Borbála Kórház gyermekosztá-

lyának játszószobáját gyarapítják majd, a beteg 

gyerekek kórházban töltött napjait teszik vidá-

mabbá.  

A könyvtár egyes öbleiben a régi korok térbeli 

mesekönyvei kerültek közszemlére igényes el-

rendezésben, örömmel vegyes csodálatot aratva. 

Kúsztak a diafilm kockái a vetítőgépben, időn-

ként egy-egy lelkes „tekerő” segített igazgató- 

nőnknek a műveletben. Csusszantak a Papírszín-

ház lapjai a kis fabőröndben, Szerencsi Edina 

kolléganőnk hangja kíséretében. Fogyott a kakaó 

és a kalács. Összeállt a ládaszínház, beüzemelték 

a projektort, hangosító berendezést. Majd cseré-

lődött a díszlet. Jöttek a zenészek, hangszerek 

töltötték meg az előadóteret – dallamok csendül-

tek fel.  Aztán a hangszerek, zenészek, elvonul-

tak, és más dekoráció tűnt fel: összeállt a báb-

színház. Ekkorra elfogyott a kakaó és kalács. A 

jó hangulat azonban velünk maradt az utolsó taps 

és kacaj elhalásáig. 

Előadásaink: 

 Finy Petra: Sárkányok és egyéb csodalé-

nyek 

 Bajzáth Mária: Népmesékkel a család 

szolgálatában 

 Szegedi Katalin: Lenka és Palkó – láda-

színház 

 Péterfi Rita: Amit az olvasásról tudni ér-

demes  

 Gévai Csilla – Amíg várjuk a csodát 

 Zalka Csenge – különleges könyvek  

 Varró Dániel – Nem, nem, hanem 

 Paulovki Boglárka – Képek rejtett üzene-

te 

 Ráhangoló zenekar: Háry János 

 Écsi Gyöngyi: Az élet és a halál vize 

 

 

Találkozás Finy Petrával 

Zimonyi Zsanett 

2018. január 22-én délelőtt Finy Petra látogatott 

el hozzánk a Helischer József Városi Könyvtárba 

egy író-olvasó találkozóra, melyen negyedikes 

diákok vettek részt. Velük töltött el egy vidám 

órát az írónő, aki 1978-ban született. Versei, me-

séi egyszerre szólnak gyerekekhez és felnőttek-

hez. 

Népszerű versátiratokkal indult az író-olvasó 

találkozó. Finy Petra közismert és népszerű ver-

sek átköltését olvasta fel a gyerekeknek, akik jót 

derültek az ismert versek humoros átiratán, és 

nem volt nehéz kitalálniuk az eredeti vers címét, 

költőjét. Ezt követte egy kis vetítés, ugyancsak a 

versek mentén, de áttérve a szabad versekre. A 

Gréta garbója című kötet némely verséhez egy-

egy mulatságos animáció is készült, ezeket néz-

tük meg. Ezeknek a verseknek a fő motívuma a 

gyerekek elhallásaiból indul ki. A félreértett, 

másként értelmezett szavakon keresztül bete-

kinthettünk a gyerekek 

képzeletének világába 

(tantusz  krampusz; 

rezsó  Rezső; légó 

pince  legó pince). A 

csodálatos szemüveg 

című könyv is bemuta-

tásra került, melyben 

egy kisfiú szemüvegén 

keresztül láthattuk a 

világot. Finy Petra hozott magával jó pár csoda-

szemüveget, amelyeket a gyerekek ki is próbál-

hattak.  

Majd megnéztünk még egy kisfilmet, a Leander-

völgyi ősembert, egy mindenkivel szelíd és ked-

ves behemótról. Végezetül pedig a Tesó-ügy 

című könyv került elő, amely Emma nevű lányá-

nak íródott, a kistestvér születésére várva. 



 

Finy Petra meséjéhez Radványi Balázs szerezte a zenét, 

Ringeisen Dávid készítette az animációt. 
https://www.youtube.com/watch?list=PLL8Jb98F33TEs-

_aWimiB2gGOj6ZdNRVw&time_continue=15&v=cSPTtUQtPuU 

A gyerekek nehezen engedték el a kedves írónőt, 

sokáig körberaj-

zották, legtöbben 

dedikáltattak is 

vele. Semmi két-

ség, ezután bizo-

nyára meg fog 

nőni Finy Petra 

olvasottsága 

gyermekkönyvtá-

runkban, pedig népszerűségére eddig sem pa-

naszkodhattunk. 

 

 

Fotók: Steindl Nóra 
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