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A 2005. október 10-én tartott tanácsülés határozata értelmében örömmel és szeretettel 
meghívjuk kedves tagtársainkat a 2006. november 3-án (pénteken, Győző napján) 10.30 
perces kezdettel tartandó ünnepélyes, tisztújító közgyűlésünkre az OSZK. VI. emeleti 
előadótermébe. Amennyiben 11.30-kor a közgyűlésen (a részletes program alább 
olvasható), jelenlévők száma a szükséges kétharmadot nem éri el, azaz a közgyűlés nem 
határozatképes, akkor az új időpont 11.40 perc! A másodjára összehívott közgyűlés az 
eredeti napirendi kérdésekben határozatképes. Ebben az esetben a határozathoz 
szükséges szavazati arány a jelenlévők kétharmados többsége.  

Közgyűlésünk rövid programja:  

I. 10.30-11.40: Ünnep 1956 félszázados évfordulóján  

II. 11.40 – 12.45: Tisztújító közgyűlésünk. 

III. 13.30 – 15.00 Problémavázlat a hazai gyermek és ifjúsági sajtóról 
IV. 15.00 – 15.30 A szavazás eredményeinek kihirdetése 

I. Ünnep 1956 félszázados évfordulóján  

Leveztő elnök: Nagy Attila   

10.30 - 10.35 Elnöki köszöntő 

10.35 - 10.55 Regéczy Nagy László (TIB elnök): Ünnepi megemlékezés az 1956-os         
magyar forradalom 50. évfordulóján 

11.00 – 11.30 „…egy nép azt mondta: Elég volt! ” című pályázatunk ünnepélyes 
eredményhirdetése 

II. Tisztújító közgyűlés.  

Levezető elnök: Bartos Éva 

11.40 – 11.50 Nagy Attila: Elnöki beszámoló a 2004. ápr. 16. és 2006. nov. 3. között 
végzett munkáról.  

1. 2004. árrilis 16-án az Országos Széchényi Könyvtárban „Globalizáció és 
nemzeti kultúra” címmel szerveztünk konferenciát melynek előadói György 



 2

Péter esztéta, Kulin Ferenc irodalomtörténész, Tőkéczki László 
történész és Moldován István könyvtárosok voltak. Ugyanekkor tisztújító 
közgyűlésünket is megtartottuk. 

A megválasztott tisztségviselők:  
elnök: Nagy Attila, alelnök: Gereben Ferenc, tanácstagok: Boldizsár Ildikó, Fűzfa 
Balázs, Kaszás Veronika, Kádárné Fülöp Judit, Kocsis Éva, Koszecz Sándor, Péterfi 
Rita, Steklács János, titkár: Pétersilka Ágnes 
2. 2004. szept. 8-án, az Írásbeliség Világnapján Budapesten az V. kerületi PSZK 
munkatársainak meghívása nyomán „A mese ünnepe” című rendezvényünkön a 
hazai UNESCO Bizottság főtitkára Gresiczki Péter, kerületi pedagógusok, meséket 
dramatizáló gyerekek és mesekutatók (Boldizsár Ildikó és Koszecz Sándor) tették 
emlékezetessé az egésznapos programot. 
3. 2004. okt. 1-2-án Zentán, a Közművelődési Központ és Könyvtárral együtt 
szerveztük meg az NKA támogatásával az „Olvasáskultúra és kisebbségi 
sors” című konferenciát. 
Pénteken (okt. 1.) Horváth Zsuzsa az irodalmi kánonról, Gereben Ferenc a Kárpát-
medence magyarságának olvasáskultúrájáról, Fűzfa Balázs ugyanezen terület 
irodalomtanítási módszereiről értekeztek, majd a késő délutáni órákban a délvidéki 
magyar értelmiség jeles képviselőivel Dudás Károllyal, Hódi Sándorral, Matuska Mártonnal 
folytattunk emlékezetesen gondolatgazdag kerekasztal beszélgetést a kisebbségi sors 
esélyeiről.  

Szombaton már a szigorúan vett könyvtári témák kerültek a középpontba: részben a hazai 
előadók jóvoltából (Nagy Attila: Közkönyvtár és helyi társadalom, , Bakó Anna – Szilágyi 
Erzsébet: „Schola orbis” - a Kárpát-medence magyar iskolatörténete számítógépen, 
Hubert Ildikó: Módszertani ötletek az irodalom megszerettetéséhez), részben pedig a 
vajdasági magyar könyvtárostársadalom tekintélyes, közismert tagjai (Csáky Piroska, 
Balla Júlia, Kunkin Zsuzsa, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola Lujza, és Vörös Anna) 
osztották meg velünk napi és hosszú távú gondjaikat, örömeiket. 

A 2005-ös év legfontosabb eseményei 
1. Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel című konferencia, melyet 
Nyíregyházán 2005. ápr. 8-9-én a Magyar Olvasástársaság, a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár, valamint a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző 
Központ szervezett. 
Előadóink voltak: Diósi Ágnes, az időközben elhunyt neves szociológus, Bodnárné Kiss 
Katalin főiskolai oktató, Oláh Anna etnikai referens, Zsoldos Géza általános iskolai 
igazgató, Endrédiné Szabó Erika könyvtárigazgató, Jenei Teréz intézetvezető, Balogh 
Gyula költő, pedagógus, Müller Jánosné könyvtáros, Péterfi Rita könyvtáros, szociológus, 
Kardos Ferenc könyvtári igazgatóhelyettes, Abonyiné Antal Anna könyvtárostanár, Nagy 
Attila olvasáskutató.  
Itt is hálás köszönetet kell mondanunk a szervezés, a vendéglátás feladatát példaszerűen 
ellátó Vraukóné Lukács Ilonának a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
elkötelezett munkatársának. 

2. Népmese napja, 2005. szeptember 30.  
2005. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi 
Könyvtárban hagyományteremtő szándékkal – Szalai Gáborné ötlete nyomán –
megszerveztük a „Népmese napját”, ahol a népmesék lélektani és pedagógiai funkcióit 
elemeztük. Korábban még egyetlen ilyen jellegű (1 napos) konferenciánknak sem volt 
hasonló mértékű sikere. (150-160 fős hallgatóság!) Előadóink voltak: Berecz András 
mesemondó, énekes, Benedek Katalin, Koszecz Sándor, Boldizsár Ildikó mesekutatók, 
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Fodor Judit, Budavári Klára gyermekkönyvtárosok, valamint Stiblár Erika 
és Szőnyi Magdolna pszichológusok. 
Ugyanezen a napon egyesületünk éves közgyűlését is megtartottuk, majd a délután 
folyamán Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor a Márku Színház előadásával szórakoztatták az 
OSZK VI. emeleti előadótermét megtöltő gyermeksereget.  

3. Stratégia 
A 2005. okt. 10-én tartott tanácsülésen, egyebek mellett döntést hoztunk egy a 
társaságunk jövőjét körvonalazó, stratégiai terveket készítő bizottság megalakításáról, 
melynek tagjai többek között Nagy Júlia, Péterfi Rita, Mikulás Gábor és Steklács János. 

A 2006-ban elvégzettek 

1. „Betűhidak – a műveltség összeköt” az IRA (a Nemzetközi 
Olvasástársaság) 21. Világkongresszusa, Bp. 2006. aug. 7-10. 

617 résztvevő (főként az US-ból, de 98 hazai és határon túli magyar), a világ 39 
országából 510 előadás, 15 szekcióban. A kongresszus nyitányaként, fővédnökünk 
Sólyom László köztársasági elnök úr üzenetét, továbbá Korzenszky Richárd perjel úr 
történeti bevezetőjét hallgattuk, majd Andreas Scleicher ismertette a PISA vizsgálatok 
legfontosabb következtetéseit. A teljes angol és magyar nyelvű program honlapunkon 
olvasható. (A magyar nyelvű előadások sora lassanként ugyanott hozzáférhetővé válik.) 
Az esemény hiteles értékelését külső szemlélőktől, résztvevőktől várjuk, de hozzánk eddig 
csupán felsőfokú elismerések érkeztek, például az IRA vezérkerától. Feltehetően 15 éves 
tevékenységünk legnagyobb és legsikeresebb vállalkozását vittük véghez. 

2. Népmese napja 2006. szeptember 30. 

Miután idén szombatra esik ez a jeles dátum, könnyedén adódott az ötlet, hogy elsődleges 
célcsoportunk ebben az évben a szülők lettek. Felhívásunk stílszerűen április 24-én, 
Szent György napján jelent meg honlapunkon. Másfél évtizedes gyakorlatunk értelmében 
minden második rendezvényünket tudatosan vidéki városokba szervezzük, tehát az éppen 
tervezett, országos „meseünnep” központja Békéscsaba lesz/volt, ahol a Megyei 
Könyvtár és a Megyei Művelődési Központ, valamint az Életfa Alapítvány lesznek/voltak 
vendéglátóink. A szervezés, előkészítés munkálatait Koszecz Sándor kollégánk, a Tanács 
méltán tekintélyes tagja vállalta magára. A programról még ebben a hírlevelünkben 
részletes ismertető olvasható. 

3. „..egy nép azt mondta: Elég volt!” című az 1956-os forradalmat idéző 
pályázatunkra érkezett munkák értékelése 

A beérkezett dolgozatok bírálatát, rangsorolását Balatoni Teréz, Kocsis Éva és Nagy Attila 
végezték el. A dolgozatok beérkezésének határidejét 2006. május 30.-ról szept. 30.-ra 
kellett módosítanunk. Tagtársaink, kollégáink, barátaink diákokat bátorító, ösztönző 
gesztusait ezúton is hálásan köszönjük. 

 

11.50 – 12.00 Vita és szavazás a beszámolóról. 

12.10 – 12.20 Honffy Pál ismerteti a számvizsgáló bizottság jelentését. 

12.20 - 12.30 Vita és szavazás a jelentésről. 

12.30 – 12.40 Kocsis Éva ismerteti a jelölő bizottság munkájának eredményét. Esetleges 
újabb jelölések. (A jelöltek bemutatkozása ebben a hírlevélben már olvasható.) 
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12.40 – 12.45 A szavazatszedő bizottság megválasztása 

12.45 – 13. 30  a) A szavazócédulák sokszorosítása. b) Szavazás c) Szünet  

 

III. 13.30 – 14.30 Problématérkép a hazai gyermek és ifjúsági sajtó 
helyzetéről.  

Levezető elnök: Péterfi Rita 

Előadók: Hock Zsuzsa, Máté Lászlóné és Péterfi Rita 

14.30 – 15.00 Vita és kiegészítések az elhangzottakról  

IV. 15.00 – 15.30 A szavazatszámláló bizottság jelentése, az eredmények kihirdetése, 
a Magyar Olvasástársaság új tisztikarának ünnepélyes beiktatása. 

 
A jelöltek bemutatkozása  
Elnökjelölt: 
Steklács János  
36 éves, nõs, három fiúgyermek apja. A Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai 
Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékén dolgozom tanszékvezetõ fõiskolai 
docensként. PhD-fokozatot alkalmazott nyelvészetbõl szereztem 2004-ben. Az oktatási 
tevékenységem mellett, azzal párhuzamosan olvasáskutatással foglalkozom. 1997 óta 
vagyok tagja a Magyar Olvasástársaságnak, 2000 óta pedig az IRÁ-nak, illetve a HunRa 
Tanácsának. 

 
A tanácstagságra jelöltek névsora 
 
Borosné Jakab Edit: A Szent István Gimnázium magyartanára, az ELTE és a Pázmány 
Egyetem vezető tanára, egyben elkötelezett híve az olvasástanításnak. A gimnáziumi 
korosztály megszólítása és bevonása a célom az Olvasástársaság munkájába. Részint jó 
lenne észtvevőként konferenciákon, Író-olvasó találkozókon, olvasókörökben látni őket. 
Másrészt pedig fontos lenne további jó kiadványokkal ellátni mind a diákokat, mind a 
pedagógus kollégákat, tanárjelölteket. Sikeresnek tartom eddigi munkánkat és a szülők 
segítését is a hatékony olvasóvá nevelésben. Az olvasással összefügg az írás is. A kreatív 
írás technikájának tanítása a vesszőparipám, aminek egyik eszköze lehet a matematika és 
nyelvi készség együttes fejlesztésére kidolgozott eszköz, a „Penrose – csempézés”, amit 
szívesen bemutatnék. 
 
Éhmann Gáborné Havas Mária: 2005 nyarán végeztem a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen, magyar és szociológia szakon. Azóta a suliNova Kht. Értékelési Központjában 
dolgozom szövegértési szakértőként. Az Országos kompetenciamérés és a PISA-mérés 
szövegértési részéért vagyok felelős, illetve a PIRLS-mérés koordinálásáért. Az olvasás 
szeretetét családtagjaimtól örököltem, és szeretném továbbadni leendő gyermekimnek, és 
a környezetemben élőknek, különösen a fiataloknak.  Az olvasásszociológiával Gereben 
Ferenc hatására kezdtem el foglalkozni az egyetemen, és ilyen jellegű kutatásaimat Ph. 
D.-képzés keretében szeretném folytatni a továbbiakban. 
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Győri János (1956): Az ELTE BTK könyvtár-magyar szakának elvégzését 
követően 1980 és 1988 között a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban dolgozott 
iskolakönyvtáros-magyartanárként. 1988 óta az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
magyar szakos vezetőtanáraként dolgozik. Jelenleg ugyanitt a magyartanári 
munkaközösség vezetője. Tudományos pedagógiai kutatásokkal intenzívebben 1996-tól 
kezdve foglalkozik. 2001-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus 
Kutatói Pályadíját. Doktori diplomáját 2002-ben az ELTE Neveléstudományi Intézete 
doktori iskolájában szerezte. Gyakorlóiskolai munkája megtartása mellett 2005 őszétől 
főállásban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán 
dolgozik az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ egyetemi docenseként. Tíz 
éve széles körűen publikál pedagógiai tanulmányokat, főleg összehasonlító pedagógiai, 
tehetségpedagógiai, tanárképzési és magyartanítási kérdésekben. Rendszeresen ad elő 
hazai és nemzetközi konferenciákon, számos tanár-továbbképzési kurzust vezetett az 
ország különböző pontjain, és több hazai és külföldi szakmai társaságnak is tagja.  
Hock Zsuzsanna: Könyvtáros-tanár, 1980-ban diplomázott, az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar könyvtár – magyar szakán. Meghatározó élményt jelentett 26 
éves könyvtáros-tanári pályáján az a tény, hogy a középfokú oktatás minden 
intézménytípusában dolgozott már. A francia oktatási rendszer irodalom és olvasás 
központú tanítási módszerét nemcsak Franciaországban, hanem a Budapesti Francia 
Iskola tanáraként is megtapasztalta. A Városmajori Gimnáziumban ezeket a formákat, 
módszereket alkalmazva tette a könyvtárat az intézmény központi terévé. Az Olvasás éve 
keretében a XII. kerületi családok számára rendezett olvasás vetélkedőt, amelyről a 
világkongresszuson is beszámolt. Jelenleg a Fővárosi Pedagógiai Intézet könyvtár-
pedagógiai szakértője. Első élményem az olvasásról: ülök a padláson, szüleim keresnek, 
kiabálnak. Nem hallom, s nem értem miért haragszanak, amikor a könyv végeztével 
lekászálódom rejtekhelyemről.    
Elragad a könyv, a betű azóta is. A családom is ilyen, a férjem s két gyerekem sem hall, 
ha olvas. Jó lenne, ha sokan élhetnék meg ezt a fajta találkozást a szöveggel, amit 
irodalomnak hívunk, abban a korban, ahol a fénymásolók még a könyv tapintásának 
érzését is sokszor elveszik. 
 
Kelemenné Szebeni Krisztina (1971): Kisújszálláson élek a családommal – 4 
gyermekem van. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán végeztem magyar, illetve 
angol műveltségterületen. Jelenleg is tanulok a Szolnoki Főiskola kereskedelmi szakán, 
valamint a  Debreceni Egyetemen is, ott jogot hallgatok. Korábban újságíró gyakornokként 
dolgoztam egy szolnoki napilapnál, később pedagógusként is tevékenykedtem. Jelenleg 
gyesen vagyok és saját gyerekeimet próbálom minél jobb emberré nevelni. Steklács tanár 
úr tanítványaként találkoztam a funkcionális analfabetizmus problémájával, majd 
pedagógusként és szülőként azzal, hogy mennyire nem magától értetődő az olvasni tudás 
a mai gyermekek számára. Lehetőségeimhez képest szívesen segíteném munkámmal 
tanácstagként a Magyar Olvasástársaság tevékenységét. 
 
Máté Lászlóné Kaszás Mária A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Olvasószolgálatában tájékoztató könyvtáros vagyok. Első diplomámat Egerben 
történelem-népművelés nappali tagozaton 1988-ban, másodikat Debrecenben, 2003-ban 
informatikus könyvtáros szakon, könyvtáros tanár szakiránnyal kaptam meg. Egy év 
iskolában töltött idő után immár 17 éve vagyok jelenlegi munkahelyemen. Kutatási 
területem: a középiskolások olvasási szokásai. Évek óta kérdőíves vizsgálatokat végzek a 
város középiskolásai körében, utóbb már egy középiskolai tanárnővel együtt dolgozom és 
a nyári világkongresszuson is előadási lehetőséget kaptunk. 2001-től vagyok a Magyar 
Olvasástársaság tagja, rendezvényeinek aktív résztvevője. Könyvtáramban az Élet- és 
Tudásfa Olvasókör Felnőtt Szépirodalmi és Művészeti szekcióját fogom össze. Férjem 
műszaki szakember, két fiam: Attila 14, Tamás 12 éves. 
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Mikulás Gábor (1968): Információs és pr-tanácsadó (ELTE TFK, KLTE TTK, Skull 
Kommunikációs Iskola, Benedict School), magyar, angol és német munkanyelv, húsz éves 
számítógép-kezelői gyakorlat. Megválasztás esetén az olvasás ügyének kiterjesztett 
értelmezése által új érdekcsoportokat szeretnék elérni. A belső és külső kommunikáció 
megerősítésével (pl. hírlevél, módszeres megjelenés a szaksajtón kívül is) szakértői 
centrum létrehozását támogatom. A szakemberek közötti szinergikus hatás folyamatos 
gerjesztése által a HUNRA az olvasás ügyének megkerülhetetlen központjává válhat. 
Honlap: www.gmconsulting.hu/inf  
 
Oláh Anna (1963): Nagykátán születtem. Egy lányom van, aki jelenleg a 11 hónapos 
unokámmal Gyes-en van. Végzettségeim: általános szociális munkás - Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szociálpolitika - ELTE tanügyigazgatási szakértő - 
Eszterházy Károly Főiskola Egy hagyományos cigány családban nőttem fel, cigány 
telepen, hét testvéremmel együtt. Gyerekként nem tudtam, hogy a családomban a 
szegénység szubkultúrájának minden eleme jelen volt. Jelenlegi munkahelyemen 1988 
óta dolgozom. Kezdetben mint titkárnő, majd miután a főiskolán és az egyetemen 
diplomákat szereztem etnikai referensként. Tevékenységeim igen széles skálán 
mozognak: romológiai előadások, tréningek vezetése elsősorban pedagógusoknak, illetve 
minden olyan szakembernek, aki cigánygyerekkel, családdal találkozik, dolgozik. Azok az 
évek- míg eljutottam idáig - meghatározzák további utamat, pályámat. Olyan gyerekeket 
taníthatok, mint amilyen én is voltam. Én tudom honnan jöttek, mi vár rájuk a falakon kívül. 
Erőssé kell tenni őket ahhoz, ne kallódjanak el, hogy meg tudják vívni a maguk harcát. 
Példát mutassak arra, hogy igen, lehet minden romoló környezeti hatás ellenére is talpon 
maradni, és nem kell feltétlenül az "ördöggel cimborálni". 
 
Pompor Zoltán (1977): Feleségemmel és másfél éves kisfiammal Budapesten élek. A 
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem 2000-2001-ben 
magyar-történelem szakon, majd az Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karára 
kerültem, ahol immáron hat éve tanítok gyermekirodalmat, anyanyelvi tantárgy-
pedagógiát, beszédművelést. Doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán végzem, disszertációm témája Lázár Ervin prózaművészete. 
Az utóbbi években több tanulmányom jelent meg Lázár Ervin munkásságával és az 
anyanyelvi neveléssel kapcsolatban, állandó munkatársa vagyok a Könyvhét és a 
Csodaceruza című folyóiratoknak. Konferenciákon, továbbképzéseken tartok előadásokat 
a gyermekirodalom aktuális kérdéseiről. Két éve vagyok a HUNRA tagja, az idei 
Világkongresszuson pedig angol nyelvű előadást vállaltam a korszerű anyanyelvi 
módszerek és az olvasóvá nevelés témakörében. 
 
Sudár Annamária: Az ELTE-én szereztem magyar és történelem szakos bölcsésztanári 
oklevelet 1996-ban. Hét esztendeig középiskolában tanítottam. 1995-ben hivatásos vers-
és prózamondó előadóművész engedélyt szereztem. 2001-ben abszolváltam a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Teológia Karának Levelező Tagozatán.1999-ben kezdtem 
dolgozni külsősként a Neumann-ház számára. 2002. augusztusától vagyok a Neumann-
ház főállású munkatársa, 2004. decemberétől az irodalmi szerkesztőség vezetője. A 2006 
nyarán megrendezett 21.Olvasási Világkongresszuson a Neumann-ház egyik 
szolgáltatásáról, a gyermekeknek szóló Olvasni jó! című honlapról és az olvasási készség 
fejlesztése kapcsán szerzett tapasztalatainkról tartottam előadást. 
 

 
 
 
 

http://www.gmconsulting.hu/inf
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Meghívó a Népmese Napjára 

 
2006. szeptember 30. szombat 
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Derkovits sor 1. 

 
A népmese útjai 

10.00 – 10.30 Beérkezés, regisztráció 
10.30 – 11.00 A III. Nagy Népmese Rajzpályázat válogatott alkotásainak kiállítása 
  A kiállítást megnyitja: Platthy István rajztanár – művészetterapeuta  
11.00 – 11.10 A tanácskozást megnyitja Kölcseyné Balázs Mária  
  a Békés Megyei Művelődési Központ igazgatója 
11.10 – 11.30 A mesék értelmezésének néhány újabb lélektani szempontja  
  Nagy Attila pszichológus, szociológus,  a Magyar Olvasástársaság elnöke 
11.30 – 11.50 Népmesék a pszichoterror kezelésében 
  Tancz Tünde adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 
  Pedagógusképző Intézete 
11.50 – 12.10 Az életfa – az égig érő fa mint ősi népmesei képzetek megjelenése 
az érzelmileg sérült kamaszok személyes mítoszaiban képi önkifejezésükben 
  Platthy István művészetterapeuta, Pécsi Gyermekotthon  
12.10 – 12.20 Kérdések és válaszok, tanácskozás  
12.20 – 12.40 szünet 
12.40 – 13.00 „Csaba királyfi nyomában” – a csabai gyermeknapok népmese 
programjáról 
   Szente Béla, a Békéscsabai Ifjúsági Ház igazgatója 
13.00 – 13.20 Mesemorzsák – a Katona József Könyvtár meseországi játékai  
Koleszár Márta gyermek és ifjúsági szakreferens, Katona József Könyvtár 
13.20 – 13.50 Hétpróbás olvasótábor 
  Fodor Mónika rendezvényszervező, Somogyi Könyvtár 
13.50 – 14.00 Kérdések, válaszok, tanácskozás  
14.00 – 14.10 szünet 
14.10 – 14.30 Mese – játék – rítus  
  Láposi Terka játszóház művészeti vezető, Vojtina Bábszínház  
14.30 – 14.50 Hogyan féljünk a nemezsárkánytól?  
  Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor, Demeter Miklós, a Márku Színház művészei 
14.50 – 15.00 Kérdések, válaszok, tanácskozás  
15.00 – 15.10 szünet 
15.10 – 16.00 Berecz András mesél 
16.00 – 17.00 Laci királyfi – bábjáték a Márku Színház előadásában 
17.00 – 18.00 Tanácskozás, a tapasztalatok összegzése, a rendezvény zárása 
  

 
A rendezvény főszervezője a Magyar Olvasástársaság,  
Társszervezők: Életfa Kulturális Alapítvány, Békés Megyei Művelődési Központ, Békés 
Megyei Könyvtár 
A rendezvény támogatója: Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiuma 

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk! 
A rendezvényen díjtalan, de jelentkezéshez kötött.  
Kérjük a jelentkezési lapot kitöltve legkésőbb 2006. szeptember 25-ig visszaküldeni az 
alábbi címre:  „Népmese napja”, Békés Megyei Művelődési Központ, Békéscsaba, Luther 
u. 6., 5600 
További információ Koszecz Sándortól kérhető a 70 315 0797-es telefonszámon, vagy a 
nepmese@nepmese.hu címen 

mailto:nepmese@nepmese.hu
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Jelentkezési lap 
 

Népmese napja 
2006. szeptember  30. 

Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Derkovits sor. 1. 
Visszaküldendő: 2006. szeptember 25-ig Cím: Békés Megyei Művelődési Központ,  
5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Kapcsolattartó személy: Koszecz Sándor 
 
Név: 
________________________________________________________________________ 
Cím: 
________________________________________________________________________ 
Intézmény neve és 
címe:_____________________________________________________________ 
Telefon, e-
mail:____________________________________________________________________ 
Csoportos érdeklődés esetén a csoport 
létszáma:_________________________________________ 
Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet:  
A teljes tanácskozáson részt veszek � 
 
A MárkusZínház előadásán veszek részt � 
 
 
Kelt,  
 
 

___________________________ 
                                                                                                       aláírás 

 
 
 
 

 

 

 

Támogatóink: 

Nemzeti Civil Alapprogram 

Nemzeti Kulturális Alap 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 
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