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"Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken, s a legszebb." Ezeket a 

sorokat a 150 évvel ezelőtt született Benedek Elek Édes anyaföldem című művében 
olvashatjuk. Ezek a gondolatok érvényesek Szentkozmadombjára is, ahol október 2-án 
szép számú közönség és szereplő gyűlt össze, hogy egy rövid időre - a felolvasott mesék 
által- a nagy mesemondó, meseíró közelében lehessünk. 

A Válicka-völgye kistérségből összesereglett közönség először Pál Éva, a 
Zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár könyvtárosának köszöntőjét hallgatta meg, 
majd a helybeli Kocsis András /10 éves/ hegedű játékában  merülhetett el, aki egy 
ismeretlen német szerzőtől származó zeneművet adott elő. 

A mindenki által ismert Benedek Elek életéről, munkásságáról tartott ismertetőm 
úgy érzem nem volt hiába való. Megismerhették az előadás során az író vallomását, 
hogy  magyar népmesét kell a magyar gyerek kezébe adni, mert az a magyar nép lelkét, 
örömét, bánatát, mindennapjait tárja a gyermekek elé. 

A felolvasott mesékben valóban elénk tárult az a világ, amelyre a fenti sorok is 
utalnak. 

A 20 főnyi, irodalmat kedvelő szereplő emlékezetessé tette a rendezvényt. 
A mesék hallgatása közben mi felnőttek is egy kicsit ismét gyerekek voltunk.  

A tizenéves fiatalok mellett mesét olvasott fel a már nem fiatal zalatárnoki 
polgármester, Ábrahám Aladár is. De meg kell említenem Tamás Béla  pedagógust, 
Garamvölgyi Györgyöt, a Baki ÁMK igazgatóját és Léránt Viktóriát, a Zalaegerszegi 
Kistérség koordinátorát is. 

A legfiatalabbak, a kozmadombjai 7 és 8 éves testvérek egy-egy verset mondtak 
el. Öröm volt hallgatni őket. Remélem meg fogják szeretni a kultúrát és a jövőben is 
ilyen lelkesek lesznek. 

A " mese délutánon" minden szereplő egyforma helyezést ért. Ez nem verseny 
volt, hanem egy szívet-lelket melegítő találkozó, aminek befejezésekor 
meghallgathattuk  hegedűn Csajkovszkij: Régi francia dal című művét. 

A gyerekeknek emléklappal, könyvvel, bögrével, csokival, a felnőtteknek 
emléklappal és könyvvel köszöntük meg a szereplésüket. 

A találkozó kötetlen beszélgetéssel ért véget, ahonnét nem hiányzott a kicsi 
harapnivaló és a szomjoltó sem. 

Elmondhatjuk, hogy ismét egy élménnyel gazdagabbak lettünk. A rendezvényt 
színesítette a környékbeli és helyi mozgókönyvtári ellátásban részesülő községi 
könyvtárak anyagából összeállított könyvkiállítás is. 

Jövőre is találkozunk, mert van olyan költőnk, írónk akiről meg kell 
emlékeznünk! Remélem a közönség létszáma az idei 51 felett lesz.  

Ismételten köszönöm a Zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár és a 
Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Társulás által nyújtott 
anyagi támogatást,  Pál Évának és Kocsisné Sipos Rozáliának a szervezésben nyújtott 
segítségét. 

 
         Révész Erzsébet  
 

                                                           
1 Elhangzott 2009. október 5-én a József Attila Városi Könyvtár szakmai napján.A programról további 
információk a „Hírek” rovatban (a szerk). 
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