
Gyereksarok 
Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó 

suller.ildiko@ jamk.hu  

34/513-683 

VI. évf. 9. szám   

2016. szeptember  

Mesterségem címere −új rendez-

vénysorozat a gyermekkönyvtárban 

Erősné Suller Ildikó 

Némi amerikai mintára, ám hamisítatlan magyar 

szükséglettel indította útjára új, népszerű 

szakmákról szóló rendezvénysorozatát a József 

Attila Megyei Könyvtár gyermekrészlege. Az 

alapötletnek két „Mesesarok” előadás adta a 

lendületet, miután a „tűzoltós” és a „rendőrös” 

előadásnak meglepően nagy sikere volt.  Dr. 

Forrai Zsolt rendőr ezredes elmondta, 

megyénkben is sok-sok rendőrre lenne szükség. 

Úgy gondolja, hogy minél több Komárom-

Esztergom megyei általános iskolás tanul tovább 

valamely rendőr szakközépiskolában, annál több 

egyenruhás marad helyi állományban. 

Úgy gondoltuk tehát, a feladat adott: minél több 

szakma, és azok majdani művelőinek biztosítani a 

lehetőséget az egymásra találására. 

Természetesen, a már nagy sikerrel 

bemutatkozott mesterség képviselői voltak az 

elsők, akiket megkerestünk.  

Káli Sándor tűzoltó alezredes és Dr. Forrai Zsolt 

rendőr ezredes azonnal igent mondott 

felkérésünkre.  Az „egyenruhás” foglalkozásokon 

kívül ízelítőt kaphatnak vendégeink a pék, az 

orvos, a vadász, a postás és a mentős munkájából.  

A megkeresett szakemberek mindannyian 

mesterségük elhivatott képviselői; nagy 

örömünkre szívesen  vállalták a fellépést. A pékek 

munkáját Kovács Péter, az orvosét Plavecz János, 

a vadászét Simon Péter ismerteti majd meg a 

hallgatósággal. A postások tevékenységébe a 

Magyar Posta „Meseposta” szolgáltatásán 

keresztül pillanthatnak bele látogatóink. (A 

mentős szervezés alatt.) 

A célközönség egyetlen foglalkozás kivételével a 

felső tagozatos korosztály, akiknél úgy 

gondoljuk, nagyon fontos lehet ez a sorozat a 

pályaválasztás szempontjából. A „Meseposta” 

foglalkozásra alsó tagozatosokat várunk majd. 

Természetesen pozitív hozadéka lenne a 

dolognak, ha a mai tinédzserek példaképet is 

választhatnának. Akár az előadó személyisége, 

akár a tevékenysége követendő példa lehetne 

számukra. Bizonyára a fellépő szakemberek is 

megküzdöttek céljaik elérésével, ezáltal élő 

bizonyítékai lehetnek annak, hogy erőfeszítés 

nélkül nincs győzelem, a befektetett munka 

azonban minden esetben megtérül! 

A 2016-17-es tanévre szervezett előadássorozat 

2016. szeptember 19-én indult, ekkor Káli Sándor 

tűzoltó alezredes fogadta vendégeinket. 

 

Káli Sándor tűzoltó felszerelésben.  
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