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A múlt század harmincas éveiben született az a történet, színre vitelét kérte, hiszen ez új, és máshol nem játszott eredeti 
amellyel három testvér múlatta az idõt egykor a kunhegyesi ta- alkotás. Az õsbemutatót meg is tartották október közepén nagy 
nyavilágban. Idõsebb Jámbor József három gyermeke József, Ju- sikerrel.
cika és Zsuzsó. Közülük a legfiatalabb Jámbor Zsuzsó öntötte A családi meséhez a középsõ testvér Jucika unokája is hozzá-
verses formába az általa kitalált anekdotikus figura, Kék nagya- tette szaktudását. A zalaegeszegi könyvbemutató kapcsán Bak 
pó történetét. A mese fõhõse, Kék nagyapó a Kunságban Anita szerkesztõ-riporter, a Kossuth Rádió Belépõ adásában ér-
született, ezért az akkori parasztemberek minden erényét és dekes interjúkkal, hangmontázzsal elevenítette fel a mese és a 
gyarlóságát magában hordozza. bemutató születésének körülményeit. A kunhegyesi könyvbe-

A mesét a család fiatalabb tagjainak ösztönzésére Jámbor mutatót is õ vezette, s ezúttal megszólaltak a már-már matuzsá-
Zsuzsánna már nyugdíjasként, hetven évvel késõbb folytatta, lemi korú szerzõk: az illusztrációkat készítõ 93. évében járó Jám-
ami rá tíz esztendõvel a Napkút kiadóhoz benyújtott sikeres pá- bor József, és a szerzõ Jámbor Zsuzsanna, aki 86. évét megha-
lyázat nyomán könyv formában is megjelent. Mi több! A szép ki- zudtoló szellemi frissességgel beszélt az alkotás mikéntjérõl. 
vitelû kötet tartalma a zalaegerszegi bábszínházban megele- „A rímek önkéntelenül jöttek, s várták, hogy megszülessenek.” - 
venedett, s ebben az évadban még többször is láthatják az ottani idézte fel azt az állapotot, amikor negyvenoldalnyi verses mese 
gyerekek. (Sõt, remény van arra is, hogy az elõadást Kunhe- megszületett a keze alatt.
gyesre is elhozzák!) A könyvet egyébként gondos kezek vitték sikerre. A szerzõ-

A kalandos életû történet és kiadás részleteirõl kaptak infor- kön túl ifjabb Jámbor József, aki a szöveget gondozta, Szondi 
mációkat azok az érdeklõdõk, akik részt vettek 2013. december György vezetésével a Napkút kiadó szerkesztõ stábja, Farkas Jú-
9-én a Gyermekkönyvhét nyitó rendezvényén a kunhegyesi lia grafikus, aki az egykor kockás irkafüzetbe rótt rajzokat re-
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban. A hallgatóságot több- konstruálta és kiegészítette.
nyire a mai is Kunhegyesen élõ szerzõ Jámbor Zsuzsanna, és a E sorok szerzõje pedig az alkotók függelékben olvasható 
szülõhelyérõl rég elkerült illusztrátor Jámbor József ismerõsei, önéletrajzával, és a pályázati lehetõség felkutatásával járult hoz-
hozzátartozói alkották, és a helybeli református iskola kisdiák- zá a könyv megszületéséhez. Jó hír, hogy az elsõként nyomott 
jai. példányok már szinte mind gazdára találtak. Köszönettel tarto-

Bevezetõként a zalaegerszegi Griff Bábszínház elõadásából zunk a kunhegyesi könyvtár munkatársainak, akik a bemutató 
láthattak videón néhány jelenetet az ott lévõk. A darabot ifjabb körülményeit megteremtették, s akik a könyvtár olvasóinak ke-
Jámbor József rendezte és állította színre, aki a debreceni Cso- zébe éppoly szeretettel nyújtják át e könyvet, mint amilyennel 
konai Színház színmûvésze, rendezõje. A mûvész a tavalyelõtti annak megszületésénél bábáskodtunk.
színházi évadban a veszprémi színház által meghirdetett orszá- (Jó szórakozást kívánunk hozzá minden kedves kunhegyesi 
gos gyermekdarab-fesztivál nyertese volt, s ennek kapcsán kér- lakosnak!)
ték fel az idei évadban is Zalaegerszegen vendégrendezõnek. A Jámbor Ildikó 
színház igazgatója Jámbor Józseftõl kifejezetten a Kék nagyapó újságíró

Kék nagyapó történetét idézték

a gyermekkönyvhéten

Kunhegyesi mese, kunhegyesi mesélõktõl

A Hagyományõrzõ Egyesület Program
18.00 Mûsora Kunhegyesiek Baráti Köre
Közremûködik: Ujj Tünde és az Ilosvai Varga István Városi 

népdalénekes Mûvelõdési Központ
és a Pátria Mûvészeti Iskola tisztelettel meghívja Önt és családját
18.30 Vacsoraa Mûvelõdési Központban
Aperitif, birkapörkölt, kunsági 

betyártál
2014. január 25-én 22.00 Tombolasorsolás

megrendezésre kerülõ
Zenél: Tatai Tibor

VII. Hagyományõrzõ Belépõjegyek ára: 3000 Ft.
Gyerekjegy: 1500 Ftbálba Tombola: 100 Ft

A bálban a  magyar viseleti A bál bevételét a X. Hármas kerületi 
hagyományokat  legjobban tükrözõ aratóverseny megrendezésére kívánjuk 
öltözékben megjelenõk díjazásban fordítani.

részesülnek.


