
 

 
Cseh Katalin: Világtalan világosság gyerekversek 

[Kovács Péter rajz.] Gyerekversek, CD melléklettel (verseskönyv 4-
8 éveseknek) Előadók: Ráckevei Anna, Hermann Lilla, Jóga Diána, 

Kiss Bernadett, Pekár Adrienn, Straub Norbert 
Milyen lehet a napfény, a csillagok vagy a piros szín, ha becsukod a 
szemed? Bizsergő, szúrós, meleg? A vakok és gyengénlátók számára a 
rebbenő kéz vagy a hideg csönd nem költői szókép, hanem érzéki valóság. 
A kötet verseinek ihletője is maga az élet, egy kolozsvári líceum lakóinak 
hétköznapjai. Ingrid, Istvánka, Szilárd, Ábel és Norbi vágyai, örömei nem 
különböznek másokétól, csak talán pontosabban érzik és értik őket. A 
nemlátók a könyvhöz mellékelt cédén hallgathatják meg a költeményeket, 
az érzékeny, finom és míves rajzokban a látók gyönyörködhetnek. 
 

 

 
 

A csillagszemű juhász és más mesék 
mesemondó Szabó Gyula, zene Kaláka együttes 

A Magyar népmesék sorozat az elmúlt évtizedek során fogalommá 
vált. A címet megéneklő piros kismadarat generációk ismerik, 
csakúgy, mint a szereplőket: a csillagszemű juhászt, szegény Pétert 
és gazdag Pált, vagy a királyt, aki nem akarta férjhez adni a lányát. 
Ezek az elbeszélések most meselemez formájában is életre kelnek. 

 

Awdry, Wilbert: Thomas, a gőzmozdony régi és új mesék 1., 
mesélő Csankó Zoltán 

Wilbert Awdry ismert mesesorozatát immár hangos könyv 
formájában is hallgathatja a legkisebb korosztály. A régi és új 
történetek három csoportot alkotnak: A három mozdony, Thomas a 
gőzmozdony, valamint James, a piros mozdony. Ezeken belül négy-
négy különálló történet található, melyeket Csankó Zoltán 
tolmácsolásában hallgathatnak a gyermekek. 

 

 

Csukás István: Pom Pom újabb meséi 
Pogány Judit előadásában 

Pom Pom, a leghűségesebb "szőrsipka" visszatér, és vele tartanak barátai, 
az újkori magyar mesevilág talán legkülönösebb szereplői. A történetekben 
nemcsak Pom Pom és Gombóc Artúr, hanem máskor hétköznapinak látszó 
tárgyak is megelevenednek, s izgalmas, rejtélyes események okozói lesznek 
1. lemez: Benzinszívó Szúnyog, Durrbelebum, Egylábú Esernyőmadár, 
Hangutánzó Nyivákoló 
2. lemez: Huhogó Dugó, Körbevágó Körömolló, Mágneskörmű 
Szögkihúzó, Mindentragasztó Rezső 
3. lemez: Önműködő Vasaló, Torzonborz Kalapevő, Vastalpú Cölöpverő, 
Zengőbongó Fésű 
 

 

 
 

Szabó Judit, G.: Hárman a szekrény tetején 
Zakariás Éva előadásában 

Az igazság az, hogy eleinte csak egy lány ül a szekrény tetején. 
Persze, ha az embernek van egy húga, akkor csöndes magányát néha 
elkerülhetetlenül fel kell áldoznia a nemkívánatos társaság kedvéért. 
De mi történik akkor, ha a rég nem látott nővérke is betoppan... 
 



 

Hamupipőke és más különleges mesék 
felolvassa Antal Imre 

Hamupipőke  
Vajon sikerül-e mostohaanyja és mostohatestvérei gonoszkodásai ellenére 
az árva lánynak szerelemre lelnie? A megoldás egy elvesztett topánka lehet.  
A csillagszemű juhász  
A makacs juhászfiú nem hajlandó a királynak mondani, hogy "Adj' Isten 
egészségére"! Van-e így mégis esélye, hogy elnyerje a királykisasszony 
szerelmét?  
A sovány ember kövér malaca 
A négy mázsás "sovány" asszony és férjurának vicces kálváriája a 
hihetetlenül "kövér" háromkilós malaccal. 
 

 

 
 

Bálint Ágnes: Megint Mazsola 

Für Anikó előadásában 
A nagyszerű Mazsola után megint Mazsola, pontosabban Megint 
Mazsola - no és kis barátai, Egérke, Fülöpke és Manócska újabb 
kalandjait hallgathatják a gyerekek és a régi mesék iránt nosztalgiát 
érző szülők, nagyszülők egyaránt.  

 

 
 

Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban 
Baló Júliával 

Mindenki szereti a meséket,és mindenki örömmel vesz elő 
gyermekének egy-egy régi szép mesét ami annak idején őt magát is 
elvarázsolta! 

 

 
Grimm, Jakob: A brémai muzsikusok és más Grimm mesék 

felolvassa: Oszter Sándor 
Négy kedves, ám a gazdája számára haszontalanná vált állat: a szamár, a 
kutya, a macska és a kakas elmenekül otthonából. Szerencsés véletlenek 
folytán összetalálkoznak, s elhatározzák, együtt elmennek Brémába, hogy 
ott muzsikusként keressék meg kenyerüket. Elindulnak hát Bréma felé, és 
útjuk során számos izgalmas kaland vár rájuk.  
A hat hattyú: A király kénytelen feleségül venni egy boszorkány lányát, 
aki elátkozza mostohagyermekeit. Kivéve egyet. A lányt, akire rengeteg 
megpróbáltatás vár.  
A nyúl meg a sün: A pökhendi nyúl futóversenyre hívja ki a sünit. Ám 
nem tudja, hogy a süninek van egy titkos receptje a győzelemhez. 
 

 

 
 

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok 
Reviczky Gábor előadásában 

Lázár Ervin 1961 nyarán leutazott a szüleihez Tüskéspusztára, hogy 
megírja diplomadolgozatát - és ez lett belőle. 
Ez a hiteles története a legendás házioroszlán, Bruckner Szigfrid 
születésének, aki saját bevallása szerint a szavannák ura, valójában 
szeretetre méltón hiú nyugdíjas artista, akinek csodálatos búcsúfellépést 
szerveznek azok, akik hisznek benne. 
Ön köztük lenne? 



 

 
 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! – állatok otthon 
Pogány Judit előadásában 

Vajon mit gondolnak az állatok rólunk? Vajon mit mondanának nekünk, ha 
emberi nyelven megszólalhatnának? Ezt megtudhatjátok ebből a 
hangoskönyvből. Mert az ember és állatok barátsága csak akkor szép és 
igazi, ha az ember az állatok nyelvén is megtanul gondolkodni és 
cselekedni. 
Az elmúlt húsz év nagy sikerű magyar ifjúsági könyve. Az otthon tartható 
(és nem tartható!) állatok monológját 100.000 példányban mintegy 
félmillió gyerek és felnőtt olvasta. 

 

 
 

Salten, Felix : Bambi 
Kubik Anna előadásában 

Bambi a rengeteg legmélyén, mogyorócserjék, som- és 
kökénybokrok, magas juhar- meg bükkfák védte zugban született. A 
kis őz botladozó lábakkal indult el az erdő úttalan útjain, és mind 
távolabb merészkedett biztonságot nyújtó otthonától. Bambival 
együtt tanul meg a hallgató önfeledten játszani és száguldani, 
élvezni a szabadságot. De megtanulunk félni is és keserűen 
tudomásul venni minden élet halandóságát. 

 

Szabó Magda: Sziget-kék 
felolvassa Rátóti Zoltán 

Ki ne szeretne olyan közösségben élni, ahol a szeretet, a jószándék és a 
szolidaritás uralkodik. Hogy hol van ilyen? Hát a mesében. Szabó Magda 
gyönyörű meseregényében. Valentin, aki megszerezte a képességet, hogy 
értse és beszélje az állatok nyelvét, sok kalandot él át barátaival, 
Kandúrkával, Harisnyással (a kutyával), Jánossal (a mókussal), Ophéliával 
(az oroszlánnal). És míg ő másokon segít, a Sziget tudósai a csodaszeren 
dolgoznak, ami megmenti Mami életét, hogy ne csak az állatok a Szigeten, 
hanem ez a két ember, Valentin és Mami is boldogan élhessenek, mint a 
mesében. Rátóti Zoltán nagy szeretettel szinte gyermekhangjátékot 
varázsolt a regényből, amit elsősorban általános iskolásoknak ajánlunk. 
 

 

 
Fekete István: Tüskevár 

Széles Tamás előadásában 
A magyar irodalom remeke, a Tüskevár úgy születhetett meg, hogy 
szerzője nem csupán tehetséges író volt, hanem a természet avatott ismerője 
is. Így teremthette újra könyvében azt az elveszettnek hitt harmóniát ember 
és természet közt, amelyet tökéletesen megélni és átérezni talán csak a 
természeti népek tudtak. A regény másik nagy erénye ifjúság és öregkor 
találkozásának megrendítő ábrázolása. Fekete István gyermekkorából 
ismerte a Kis-Balaton környékét, de ahhoz, hogy be tudja avatni olvasóit e 
különös világ szépségeibe, már egy érett író bölcsességére volt szüksége. A 
két pesti fiú és Matula személyében a gyermekkor és az időskor találkozik, 
és ez a találkozás csak azon a helyen lehet egyúttal egymásra találás is, ahol 
születés és elmúlás elválaszthatatlanul egymásba ér: a természetben. 
 

 


