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A Zsolnay Kulturális  Negyedben 2014 decemberében első  alkalommal  rendezte  meg a

Zsolnay  Örökségkezelő  Nonprofit  Kft.  a  Hóbagoly  Mesefesztivált.  A  kétnapos,  hiánypótló

rendezvényen bemutatkoztak a hazai gyermekkönyvkiadók, mellettük színészek, zenészek, kreatív

foglalkozások szórakoztatták a közönséget, a Negyedben létrehozott Meseodúkban pedig az írók

mellett a szülők és nagyszülők is meséket mondhattak és olvashattak az ifjabb korosztálynak. A

mesekönyvek köré épülő fesztiválon fontos szerepet kaptak a keresztény ünnepkör, azon belül az

adventi  időszak  szakralitását  bemutató  előadások  is.  A Fesztivál  célja  volt,  hogy  a  közönség

megismerkedhessen  kiemelkedő  meseírókkal,  illusztrátorokkal,  előadó-művészekkel,  valamint

hogy az ingyenes programon tartalmas szórakozást  kínáljon azoknak a nagycsaládosoknak és

hátrányos  helyzetben  élő  családoknak,  akiknek  nem  áll  módjukban  hasonló  színvonalú

előadásokra jegyet váltani. E célját a kétnapos rendezvény teljes mértékben elérte.

A Hóbagoly Mesefesztivál megszervezésénél – jellegéből adódóan – a ZsÖK Nkft. kiemelt

figyelmet  fordított  az  olvasás  (főképpen a meseolvasás és  -hallgatás,  mint  közösségi  élmény)

népszerűsítésére a fiatalok és a családok körében. Ebben segítettek az országos jelentőséggel

bíró könyvkiadók, melyek a gazdag, hazai és nemzetközi gyermekkönyv kínálat legjavát hozták el

a fesztiválra,  megalapozva a lehetőségét  annak,  hogy a családok megismerkedhessenek más

népek, kultúrák különleges mesevilágával is.



A Hóbagoly Mesefesztivál azzal az értékkel egészült ki a többi, hasonló céllal megrendezett

könyvfesztivállal  szemben, hogy itt  a családok,  a gyermekek nem csak a könyveken keresztül

kerültek közelebb az  irodalomhoz,  versekhez,  mesékhez,  hanem egyedülálló  módon interaktív

tereket hoztunk létre. A rendezvény két napja alatt összesen hét helyszínen, 84 órán keresztül

olvastak  meséket  a  szakma  legismertebb  szereplői  (írók,  illusztrátorok,  kiadói  munkatársak),

valamint a felhívásra jelentkezett szülők, nagyszülők, önkéntesek. Ezekben a Meseodúkban a téli

ünnepkörre koncentrálva helyet kínáltunk a különböző vallási felekezetek számára is.

A fesztivál hangulatához, az alkotók inspirálásához hozzájárult  a Negyed egyedisége is,

hiszen  a  hangulatos,  patinás  terekben  berendezett  meseodúk  még  otthonosabbá  tették  a

legkisebbek számára is  a  rendezvényt.  Míg a szülők  a  karácsonyra  készülődve koncentráltan

megismerhették  a  régió  legfrissebb  és  legsikeresebb  gyermekkönyveit,  addig  a  gyermekek

figyelmét  a  társművészetek  felé  irányítottuk,  így  eljuthattak  a  Negyed  húsz  helyszínén

képzőművészeti és zenés foglalkozásokra, valamint számos koncertre, bábelőadásra is.

A Magyar Diafilm 2014-es Nagykövete, Süveges Gergő

A közismert és közkedvelt televíziós és rádiós műsorvezető, az MTVA munkatársa,

Süveges Gergő – magánéletében szintén nagycsaládos – mint a hazai diafilmgyártás nagykövete

érkezett a fesztiválra, hogy a vetített állóképes meséket, mint közösségi élményt népszerűsítse.

Süveges Gergő 2014-ben a Diafilmgyártó Kft. által választott nagykövet volt – ez a cég az utóda a

Magyar  Diafilmgyártó  Vállalatnak és épp az elmúlt  évben ünnepelték fennállásuk hatvan éves

évfordulóját. A műsorvezető szakmai beszélgetésen (közönségtalálkozón) fejtette ki véleményét a

diafilm fontosságáról, tekintetbe véve egyrészt a vizuális élményekkel való gazdagodást (főként

neves magyar illusztrátorok készítik ezeket a termékeket), a mesevilág, a tradicionális történetek

megismertetését, másrészt a közösségi élményt, melyben a család, a baráti társaság együttesen

készül az alkalomra és közösen élvezi a mesét. Ennek jegyében az előadó diafilmes meseolvasást

is tartott a Hóbagoly Mesefesztiválon, közönsége, rajongói örömére.



Szalóki Ági koncertje – Körforgás

A nagy  népszerűségnek  örvendő  énekesnő  2014  áprilisában  jelenttette  meg  Körforgás

című, zenével „illusztrált” könyvét, ami a családokat szólítja meg. A kiadvány zenei anyagát énekelt

versek alkotják,  többek között  József  Attila,  Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna,  Erdős Virág,

Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A zeneszerzők Szalóki Ági és Fenyvesi Márton – aki

első ízben dolgozott együtt Ági összeszokott csapatával – színes, izgalmas zenei világot hoztak

létre. A verseket a körforgás jegyében Szabó T. Anna mesefüzére öleli  körül,  a kötet gyönyörű

illusztrációit Kiskovács Eszter készítette, az ebből készült kiállítást az E78 Kemencegalériában is

láthatták az érdeklődők a Zsolnay Kulturális Negyedben.  A Hóbagoly Fesztiválon rendezett  telt

házas koncerten Szalóki Ági a zenés kötet dalait mutatta be a közönségnek, gazdagítva ezzel a

különböző generációk ismeretét a magyar költők alkotásaival kapcsolatosan.



Meseodú – Agócs Írisz és Varró Dániel

Nehéz élethelyzetekkel nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is találkoznak nap mint

nap. Bár a problémák hétköznapiak, a megoldások  mikéntje korántsem olyan egyszerű. Shona

Innes, ausztrál klinikai és törvényszéki pszichológus maga is hosszú évek óta segít bajba jutott

gyerekeknek,  hogy  feldolgozhassák  traumáikat.  könyvTÁRS-sorozatában  közérthetően,  a

legfiatalabbak  nyelvén  jár  körül  egy-egy  fontos  témát,  mint  a  barátság,  az  élet  elmúlása,  a

játszótéri  helyzetek  vagy  az  internet  használata.  Agócs  Írisz  képei  szívmelengetőek  és

elgondolkodtatóak,  Varró  Dániel  magyarítása  mesterien  könnyed  és  humoros.  Ilyen  az  ideális

könyvTÁRS. A Kolibri kiadónál megjelent négy könyv pedig: Az élet olyan mint a szél, A barátság

olyan mint a mérleghinta, A játszótér olyan mint a dzsungel, Az internet olyan mint a pocsolya. A

2014-ben megjelent könyvekből Varró Dani olvasott fel, Agócs Írisz közreműködésével.

Meseodu – Tamás Éva játéktára

A pécsi előadóművész és együttese közel tíz éve tart foglalkoztató előadásokat. A játéktárat

Tamás Éva első gyermeke, Anna születésekor álmodta meg és 2007 decemberében hozta létre.

Az indulás után a Pécsi Harmadik Színház fogadta be a műsort, főként óvodás közönség számára.

Több  pécsi  zenész  is  hozzájárul  –  többek  között  –  Nagy  Bandó  András  gyermekverseinek

megzenésítéséhez – az ebből készült összeállítás 2010-ben jelent meg, ugyanerre az évre tehető

az élő zenés műsorok útnak indulása is. A szaporodó felkérések, a Kaleidoszkóp Fesztiválon való

bemutatkozás,  a  lemezbemutató  koncert  megmutatta,  hogy  egy  kiváló,  értékes  és  tehetséges

emberekből álló csapatot sikerült összehozni, akik szeretnek és akarnak alkotni, dolgozni, üzenni a

költészet, a zene által. A különböző zenei műfajokat képviselő muzsikusok, színes világot hoztak

létre a Játéktár  berkein belül.  A Hóbagoly Mesefesztiválon Tamás Éva egy igazi  meseodúban

kortárs költők verseit ismertette meg a gyerekekkel valamint kedves meséiből olvasott fel. 



Az első  Hóbagoly Mesefesztivál mind üzenetét, mint látogatottsági adatait tekintve elérte

célját.  Összetettsége  révén  (könyvvásár,  közönségtalálkozó,  színházi  előadások,  mesemondó

verseny, meseodúk, zenés programok, mozgási lehetőség, gasztronómia)  minden korosztályhoz

elért,  a  bölcsődés korúaktól  a  szépkorúakig.  A szélsőségesen rossz  időjárás ellenére  is  közel

háromezren  fordultak  meg a  programokon,  melyek  az  adventi  hangulatot  is  közelebb vitték  a

családokhoz. 

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett  fesztivál  fő elgondolása – a mese, mint

tradíció,  a  mese,  mint  közösségi  esemény, a  mese,  mint  „családtag”  népszerűsítése  –  teljes

mértékben  megvalósult,  a  vendégek  színes  élményekkel,  történetekkel,  mesékkel  és

mesekönyvekkel gazdagodva térhettek haza a Zsolnay Kulturális Negyedből.
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