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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Olvasó-társ 
A Magyar Olvasástársaság olyan céllal indította el a mozgalmat, hogy a könyv nélküli vagy kevés 
könyv között felnövő, illetve alkalmilag ilyen helyzetben lévő gyermekeknek is lehetőséget adjanak 
betűgazdag környezet megismerésére. Szeretnénk, ha a mesék, a könyvek, a könyvtárak világa ismerős, 
barátságos környezetet, közeget jelentene e gyermekek számára. 

Az Olvasó-társ mozgalomnak nem célja a tanítás! A mesék, meseregények világával megismertetés 
elsősorban a szórakoztatás eszköze legyen. A nevelés is egyetlen szempontból, olvasóvá nevelésként 
jelenjen meg a mesélések, felolvasások alkalmával.  

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) Olvasó-társ című programjára végzettségtől, munkakörtől 
függetlenül bárki jelentkezhet önkéntes felolvasónak. A jelentkezők egy felkészítőn vesznek részt, mely 
után igazolványt kapnak. (Felkészítést évente kétszer tervezünk: egyszer tavasszal, egyszer ősszel.) Az 
ilyen igazolvány birtokosa később megszervezheti a felolvasásokat, s természetesen maga is részt vehet 
ilyenen. A félórás, egyórás alkalmakról rövid, tényszerű adminisztrációt készít a HUNRA számára. Az 
igazolvány és a rendszeres adminisztráció feljogosítja a résztvevőt az Olvasó-társ név hivatalos 
használatára. A képzésen való részvétel, illetve HUNRA-igazolvány nélkül nem lehet a HUNRA 
nevében felolvasást vállalni és végezni. 

Intézményi jelentkező esetén az intézményi koordinátor, kapcsolattartó felel a kollégáiért és a program 
működéséért. 

2010-ben a program három területen indult el: 

         – SOS Gyermekfalu lakóinak, 

         – hátrányos helyzetű, főleg cigány/roma családok gyermekeinek, 

         – tartósan kórházi ápolásra szoruló gyermekeknek. 

Gyermekirodalmi adatbázis 

Megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: 
a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom 
legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, 
szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak. Az adatbázisban az eddiginél több szempont 
szerint: a cím és szerző mellett közreműködőre és kiadóra is lehet keresést indítani. Továbbra is van 
lehetőség korcsoportok, nemek, illetve műfajok szerinti böngészésre, valamint az ajánlott és elolvasott 
könyvek osztályozására 1-től 5-ig terjedő skálán. Amennyiben a műnek van az interneten ingyenesen 
elérhető, teljes szövegű elektronikus változata (elsősorban a Magyar Elektronikus Könyvtárban vagy a 
Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményében), annak elérhetőségét a tételek végén feltüntetjük. A link 
mindig az adott műre vonatkozik, de nem feltétlenül azonos a műnek az adatbázisban szereplő konkrét 
kiadásával.  

A Magyar Olvasástársaság – a büszkeség mellett – köszönettel tartozik a Könyvtári Intézet 
munkatársainak, akik sok éve óta gondozzák az adatbázist. 

„TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS” című konferencia 

Debrecen 2015. április 11. A címben jelzett konferenciát a Magyar Olvasástársaság kezdeményezése 
nyomán az NKA támogatásával, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, 
valamint Humántudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola együttműködésével szerveztük. Tanácskozásunk a kutatás és a gyakorlat termékeny 
párbeszédét helyezte a középpontba. Ennek megfelelően a nyitó plenáris ülésen, a lélekemelő – Kodály 
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gyűjtésének szerkesztett változataként felzendülő – énekszó után, főként elméleti jellegű előadások 
hangzottak el. 

Erről bővebben olvashatnak itt: 
http://hunra.hu/konferenciak/debrecen-2015-04/1180-beszamolo-a-debreceni-konferenciarol 

A népmese napja – X. Országos népmese-konferencia 

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. szeptember 25. Két év határon túli 
„kalandozás” után a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) hazahozta az országos népmese-konferenciát, 
és 2015. szeptember 25-én Kecskeméten ünnepeltük meg Benedek Elek születésnapja apropóján a 
magyar népmeséket. Összességében egy tartalmas, gazdag konferencianappal sikerült tisztelegni a mese 
és Benedek Elek előtt, olyan előadásokkal, előadókkal, amelyek, akik méltón képviselték Bács-Kiskun 
megye „mesés kincseit” éppúgy, mint a magyar folklór egészének egy fontos szeletét. 

2.1. Kultúrális tevékenység 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális tevékenység 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv 1997. évi CLVI. tv 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XI. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

2.2. Tudományos tevékenység, kutatás 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, kutatás 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pedagógusok, egyetemi oktatók 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 
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- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XI. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

2.3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egyetemisták, középiskolások 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XI. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 

2.4. Kultúrális örökség megóvása 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális örökség megóvása 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Trv. 1997. évi CLVI tv. 26§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egytetemisták. gyermekek 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 350 
 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tevékenység eredményének tekinthetjük az összes tárgyévben sikeresen megvalósult programunkat: 

- Olvasó-társ program folytatása 

- Kampány indítása az olvasás népszerűsítésére 

- A költészet napja méltó megünneplése 

- Kié az olvasás? kötet terjesztése 

- Tehetség és olvasás konferencia megrendezése 

- A népmese napjának megünneplése - XI. Országos népmese-konferencia megrendezése 

- Olvasótábor lebonyolításában való részvétel 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Nyújtott támogatás 0 0 
Összesen: 0 0 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
Nincs. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 9 938 3 246 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 4 16 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 9 934 3 230 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 192 3 604 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 0 0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8 192 3 604 
K. Adózott eredmény 1 746 - 358 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 
Társadalmi támogatottság mutatói     
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 
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7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
- Olvasó-társ program 

2015-ben is folytattuk az olvasó-társak képzését. Az év folyamán több alkalommal tartottunk felkészítő 
tanfolyamot középiskolásoknak. 

- Gyermekirodalmi adatbázis 

Megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: 
a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom 
legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, 
szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak. 

-„TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS” című konferencia 

Debrecen 2015. április 11. A címben jelzett konferenciát a Magyar Olvasástársaság kezdeményezése 
nyomán az NKA támogatásával, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, 
valamint Humántudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola együttműködésével szerveztük. Tanácskozásunk a kutatás és a gyakorlat termékeny 
párbeszédét helyezte a középpontba. 
- A népmese napja – X. Országos népmese-konferencia 

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. szeptember 25. Két év határon túli 
„kalandozás” után a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) hazahozta az országos népmese-konferenciát, 
és 2015. szeptember 25-én Kecskeméten ünnepeltük meg Benedek Elek születésnapja apropóján a 
magyar népmeséket. Összességében egy tartalmas, gazdag konferencianappal sikerült tisztelegni a mese 
és Benedek Elek előtt, olyan előadásokkal, előadókkal, amelyek, akik méltón képviselték Bács-Kiskun 
megye „mesés kincseit” éppúgy, mint a magyar folklór egészének egy fontos szeletét. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. NKA 3808/02450 
Támogatási program elnevezése: NKA 3808/02450  
Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2015.01.01 - 2015.12.31  
Támogatás összege  (1000HUF)  1,300 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,300 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,300 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,300 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 1,300 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 1,300 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

TEHETSÉG ÉS OLVASÁS (OLVASÁSFEJLESZTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS A 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÉS A KÖZOKTATÁSBAN) - NEMZETKÖZI KONFERENCIA 

Debrecen 2015. április 11. A címben jelzett konferenciát a Magyar Olvasástársaság kezdeményezése 
nyomán az NKA támogatásával, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, 
valamint Humántudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola együttműködésével szerveztük. Tanácskozásunk a kutatás és a gyakorlat termékeny 
párbeszédét helyezte a középpontba. Ennek megfelelően a nyitó plenáris ülésen, a lélekemelő – Kodály 
gyűjtésének szerkesztett változataként felzendülő – énekszó után, főként elméleti jellegű előadások 
hangzottak el. 

Elsőként Balogh László(DE) professzor úr szólt a tehetséggondozás kiemelt pontjairól. Ezek egyszerű 
megnevezése, felsorolása helyett itt csupán a tehetség korai felismerésének jelentőségét kívánjuk 
hangsúlyozni. Majd Hámori József (SOTE) akadémikus a zene, kiemelten az ének és az olvasás 
mindkét agyféltekét egyszerre aktivizáló, mozgósító jelentőségét nyomatékosította. Bagdy Emőke 
(KGRE) professzor asszony egy, a 15-17 évesek korcsoportjára koncentráló kutatás legfontosabb 
tanulságaiból emelt ki néhány mozzanatot. Szavai nyomán legtöbbünk számára az eddigieknél is 
fontosabbá vált a szülői és pedagógusi felelősség semmi mással nem pótolható jelentősége, mind a 
tehetség felismerésében, mind a fejlesztés motivációs bázisának fenntartásában. Fülöp Márta (MTA, 
ELTE) professzor asszony előadása minden eddiginél világosabbá tette, hogy önmagában a tehetség 
megléte nem nyújthat garanciát az- átütő siker érvényesülésére. Hiszen a mindenkori teljesítmény előtti, 
alatti fokozott izgalmi állapot akár „debilizáló”, egyszerűbben szólva fenyegető, a tényleges kivitelezés 
minőségét jelentősen rontó hatású is lehet, míg a szerencsésebb inter- és intraperszonális konstellációk 
esetén éppen a szükségszerűen megnövekedett feszültség, a kivételes kihívás vezet a 
csúcsteljesítmények eléréséhez. Duffek Mihály (DE), zongoraművész, professzor úr a zenei tehetség 
felismerése és a definíció közötti feszültség tartalmáról értekezett. Végül P. Stébel Ildikó a város zenei 
múltjából fontos csomópontokat kiemelve, a Debreceni Zenede 1957 tavaszán lezajlott 
névválasztásának – Kodály Zoltán! – jelentőségéről szólt bővebben.  

A délután jelentős részét a négy párhuzamosan dolgozó szekcióban a jó, a kiemelten fontos gyakorlati 
(iskolai, könyvtári) példák bemutatásával, megvitatásával töltöttük. Vajon az óvodáskor, az alsó 
tagozat, a középiskola, valamint a pedagógusképzés szintjén hogyan zajlik a tehetség felismerése, a 
fejlesztés komplexitása, az alkalmazott módszerek sokfélesége, valamint az egyénre szabott, legjobb 
feladatok megtalálása, a kívánatos motivációs szint fenntartása? A csaknem 40 elhangzott előadás 
tanulságainak végső összegzésére itt semmiképpen nem vállalkozhatunk. Azonban egyrészt a záró 
plenáris alkalmával néhány, leginkább jelentősnek ítélt javaslat, ötlet, következtetés kiemelésére módot 
kaptak a szekciók vezetői, másrészt minden barátunkat, kollégánkat kifejezetten kértük, bátorítottuk 
eredményeik, módszereik mielőbbi, széleskörű publikálására. Kihagyhatatlan azonban a 115 fős 
konferencia két legátfogóbb tanulságának megismétlése. 

1.)   Főként nem tantárgyakat oktatunk, hanem sokkal inkább gyerekeket, fiatalokat, személyiségeket 
nevelünk a magunk legjobb szaktudása, szeretete, valamint személyiségünk egészének mozgósítása 
révén. 

2.)   Mind a zene, mind az olvasás szükségképpen a két agyféltekét egyszerre működésbe hozó, a 
személyiség egészét (racionalitás, érzelmek, intuíció, kreativitás, belső fantázia-képek készítése) 
mozgósító, felszabadító és fejlesztő hatású.Az NKA nagylelkű támogatását ismételten megköszönve, 
külön ki kell emelnünk, hogy ez alkalommal végre ismét módunkban volt néhány külhoni 
honfitársunkat (Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből) előadóként és/vagy hallgatóként vendégül 
látnunk. Szó szerint átélhettük, hogy nemzetünk megmaradása érdekében egyetlen gyermeket sem 
veszíthetünk el, hiszen valamiféle sajátos, egyéni tehetség minden gyermekben felfedezhető a hozzájuk 
szeretettel, fejlesztő, nevelő, növelő szándékkal közelítő felnőtt (szülő, pedagógus vagy könyvtáros) 
számára. 

Konferenciánk teljes programja folyamatosan megismerhető, ellenőrizhető a Magyar Olvasástársaság 
honlapján. 
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7.2.2. NKA 3508/1319 
Támogatási program elnevezése: NKA 3508/1319  
Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2015.01.01 - 2015.12.31  
Támogatás összege  (1000HUF)  900 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 900 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 900 
 -tárgyévben folyósított összeg: 900 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 900 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 900 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A népmese napja − XI. Országos népmese-konferencia  

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2015. szeptember 25. 
„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek.  

Mosoly mindenki lelkére.”  
(Csernik Szende) 

Két év határon túli „kalandozás” után a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) hazahozta az országos 
népmese-konferenciát, és 2015. szeptember 25-én Kecskeméten ünnepeltük meg Benedek Elek 
születésnapja apropóján a magyar népmeséket. 

Az eseményt Mák Kornél, Kecskemét város alpolgármestere nyitotta meg, aki nagyon személyes 
hangon szólította meg a jelen lévő közönséget, s saját élményeit is megosztotta a mesékkel 
kapcsolatban.  

Dr. Gombos Péter, a HUNRA elnökének szavai után Toldi István, a Magyar Kultúra Lovagja, a 
Népművészet Mestere, vajdasági mesemondó hozta mesés hangulatba az érdeklődőket, majd a kutatók 
vették át a főszerepet. 

Bereznai Zsuzsanna muzeológus, etnográfus Kecskemét és környékének népmeséiről beszélt, gazdagon 
illusztrált példákkal színezve előadását.  

Kriza Ildikó néprajzkutató, az irodalomtudományok kandidátus a „A mesemondás  a gyökerei és a mai 
mesemondás” címmel beszélt dédatyai örökségétől a jelen meséihez vezető útról, a mesemondás 
sajátosságairól és jelentőségéről. 

A nap egyik legsikeresebb programpontja volt Mikulás Ferenc előadása. A Kecskemétfilm Kft. 
animációs stúdió ügyvezető igazgatója a Magyar népmesék című rajzfilmsorozatról beszélt. Arról, 
hogyan találták ki a sorozatot, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, s milyen élmények 
könnyítették meg a 100 epizód elkészítését. 

A beszámoló után a közönségnek kérdései is voltak, amelyekre Mikulás Ferenc szívesen válaszolt is. 
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Ebéd után ismét Toldi István következett, s újra derűs hangulatot varázsolt a kecskeméti könyvtárba. 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár: Meseországi barangolások című programját Koleszár 
Márta, a bibliotéka igazgatóhelyettese mutatta be, sok jó ötletet adva a messzebbről érkező 
érdeklődőknek.  

A Ciróka Bábszínház hogyan születik a meséből bábelőadás? című programja részben elméleti alapokat 
is adott, de nem maradhatott el a „gyakorlati bemutató” (egy bábelőadás) sem, amelyet hálásan fogadott 
a közönség. 

Az erdélyi konferencián is jól fogadott pszichológus, Kádár Annamária kedvenc témájáról, a 
mesepszichológiáról adott elő, szokás szerint komoly tetszést aratva. Személyes példái jól egészítették 
ki saját kutatásait és a nemzetközi szakirodalom legfontosabb állításait e témában. 

Ahogy azt az Olvasástársaság hasonló rendezvényi kapcsán megszokhattuk, ezúttal is téma volt a 
hagyományos mesemondás. Ezúttal Kovács Marianna, a Meseszó Magyar Mesemondó és 
Szövegfolklór Egyesület elnöke és Nagy Gabriella, a Hagyományok Háza munkatársa vállalkozott a 
téma bemutatására. 

A napot természetesen népmesék zárták, a „mesés hangulatról” most is Kovács Marianna és Toldi 
István gondoskodott. 

Összességébe egy tartalmas, gazdag konferencianappal sikerült tisztelegni a mese és Benedek Elek 
előtt, olyan előadásokkal, előadókkal, amelyek, akik méltón képviselték Bács-Kiskun megye „mesés 
kincseit” éppúgy, mint a magyar folklór egészének egy fontos szeletét. 

 

7.2.3. NKA 3607/2230 
Támogatási program elnevezése: NKA 3607/2230  
Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2015.01.01 - 2015.12.31  
Támogatás összege  (1000HUF)  300 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 
 -tárgyévben folyósított összeg: 300 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 300 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 300 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A népmese napja − XI. Országos népmese-konferencia  

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  
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2015. szeptember 25. „A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére.” – idézték Csernik Szendét a konferencia szervezői, a Magyar Olvasástársaság 
tanácsának tagjai. 

S valóban: a borongós-esős idő ellenére is szép számmal összejött közönség többszörösen is 
meggyőződhetett a fenti mondatok igazságáról. A komoly szakemberek előadásai mellett ugyanis lelket 
melengető és mosolyt csaló mesék színesítették a programot. 

Az eseményt Mák Kornél, Kecskemét város alpolgármestere nyitotta meg, aki nagyon személyes 
hangon szólította meg a jelen lévő közönséget, s saját élményeit is megosztotta a mesékkel 
kapcsolatban.  

Dr. Gombos Péter, a HUNRA elnökének szavai után Toldi István, a Magyar Kultúra Lovagja, a 
Népművészet Mestere, vajdasági mesemondó hozta mesés hangulatba az érdeklődőket. Ízes tájszólással 
előadott történetei mindegyik korosztályt „megfogták”, a varázslat pillanatok alatt megjelent a Katona 
József Megyei és Városi Könyvtárban.   

Ezután Bereznai Zsuzsanna muzeológus, etnográfus Kecskemét és környékének népmeséiről beszélt, 
gazdagon illusztrált példákkal színezve előadását.  

Kriza Ildikó néprajzkutató, az irodalomtudományok kandidátus a „A mesemondás  a gyökerei és a mai 
mesemondás” címmel beszélt dédatyai örökségétől a jelen meséihez vezető útról, a mesemondás 
sajátosságairól és jelentőségéről. 

A nap egyik legsikeresebb programpontja volt Mikulás Ferenc előadása. A Kecskemétfilm Kft. 
animációs stúdió ügyvezető igazgatója a Magyar népmesék című rajzfilmsorozatról beszélt. Arról, 
hogyan találták ki a sorozatot, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, s milyen élmények 
könnyítették meg a 100 epizód elkészítését. 

A beszámoló után a közönségnek kérdései is voltak, amelyekre Mikulás Ferenc szívesen válaszolt is. 

Ebéd után ismét Toldi István következett, aki újra derűs hangulatot varázsolt a kecskeméti könyvtárba. 
Ezúttal egészen más típusú történetek kerültek elő, de megint csak nagyon „toldisan”, s újra sok 
derültséggel fűszerezve. 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár: Meseországi barangolások című programját Koleszár 
Márta, a bibliotéka igazgatóhelyettese mutatta be, sok jó ötletet adva a messzebbről érkező 
érdeklődőknek.  

A Ciróka Bábszínház hogyan születik a meséből bábelőadás? című programja részben elméleti alapokat 
is adott, de nem maradhatott el a „gyakorlati bemutató” (egy bábelőadás) sem, amelyet hálásan fogadott 
a közönség. 

Az erdélyi konferencián is jól fogadott pszichológus, Kádár Annamária kedvenc témájáról, a 
mesepszichológiáról adott elő, szokás szerint komoly tetszést aratva. Személyes példái jól egészítették 
ki saját kutatásait és a nemzetközi szakirodalom legfontosabb állításait e témában. 

Ahogy azt az Olvasástársaság hasonló rendezvényi kapcsán megszokhattuk, ezúttal is téma volt a 
hagyományos mesemondás. Ezúttal Kovács Marianna, a Meseszó Magyar Mesemondó és 
Szövegfolklór Egyesület elnöke és Nagy Gabriella, a Hagyományok Háza munkatársa vállalkozott a 
téma bemutatására. 

A napot természetesen népmesék zárták, a „mesés hangulatról” most is Kovács Marianna és Toldi 
István gondoskodott. 

A Magyar Olvasástársaság immáron 11. éve igyekszik méltó módon megünnepelni Benedek Elek 
születésnapját s általában a magyar népmesét. A célt ezúttal is elérte a programsorozat, hiszen úgy 
sikerült tudományos konferenciát szervezni, hogy közben a mese, a mesélés végig jelen volt, s 
korántsem egy, „csupán” elméleti megközelítésű konferencia volt hivatott tisztelegni a népmese, a 
mesemondás hagyománya és jelene előtt. 
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7.2.4. NKA 3808/02382 
 
Támogatási program elnevezése: NKA 3808/02382  
Támogató megnevezése: Nemzeti Kultúrális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31  
Támogatás összege  (1000HUF)  600 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 600 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 600 
 -tárgyévben folyósított összeg: 600 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 600 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 600 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A HUNRA pénzügyi lebonyolítóként vett részt ezen programban a Nemzeti Kulturális Alap és a 
csernáti (erdély) Haszmann Pál Művelődési Egyesület között. 


