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Az Újfehértói Városi Könyvtár a TÁMOP 3.2.4-
08/1-2009-0051 kódszámú projekt keretében
mesemondó tanfolyamot hirdetett szülõknek,
nagyszülõknek, leendõ szülõknek, vagyis mind-
azoknak, akik fontosnak tartják gyermekeik ne-
velésében a meséket.

A tanfolyamot Zalka Csenge Virág nemzet-
közi mesemondó, a „Tarkabarka Hölgy” tartotta,
beszámolónkban gyakran idézzük majd szavait,
érzéseit a rendezvénnyel kapcsolatosan. Rendez-
vényünk helyszíne az újfehértói Napsugár Óvo-
da volt. A dolgozóknak, akik szívesen láttak
minket, ezúton is köszönjük a közremûködést.

A résztvevõk: egy tucat lelkes óvónõ és
anyuka.

„A tanfolyam a mesemondás körül forgott
(természetesen); öt alkalmon keresztül ismer-
kedtünk azzal, mit és fõleg hogyan érdemes me-
sélni. A mesék mély értelmezése helyett ezúttal
inkább a gyakorlaton volt a hangsúly: ennek 
a csapatnak nem kellett magyarázni, miért jó a
mesemondás, mindannyiuknak van gyakorlati
tapasztalata ezen a téren. Elsõként csak beszél-
gettünk, felmértük egymást; szóba kerültek olyan
érdekes témák is, mint a mesék cenzúrázása vagy
átírása, és az is, kinek mi a kedvenc története és
miért. Értelmes, jó hangulatú társaságnak bizo-
nyultak; nem nagyon volt olyan kérdés, amiben
nem értettünk volna egyet. Ez persze nem feltéte-
le egy tanfolyamnak, de mindenképpen jó érzés,
ha így van.” (Zalka Csege Virág)

A foglalkozásokon a meserepertoár bõvíté-
sén volt a hangsúly, valamint mik azok az eszkö-
zök, amelyekkel le lehet kötni a gyerekek figyel-
mét. Megbeszéltük, hogy milyen a jó mese, 
például élvezetes, tanulságos, részletekben gaz-
dag. Fejbõl mesélés vagy felolvasás? – ismerke-
dés a mesélés alapjaival. Milyen eszközökkel 
lehet a mesélést színesebbé tenni: gesztusok, ze-
ne, báb. Végeztünk kreativitást igénylõ vicces
gyakorlatokat, mesekártyák segítségével, rög-
tönzéssel új történeteket is kitaláltunk. 

Listákat készítettünk, amik térképként szol-
gáltak a további munkához. Mi is a mese, ki is a
mesemondó, egyáltalán, hogyan és miért mûkö-
dik ez az egész mesevilág?

„Az utolsó alkalomra házi feladatot kaptak:
hozniuk kellett egy új mesét. Mivel a tanfolya-
mon fõleg azzal foglalkoztunk, honnan és ho-
gyan bõvítheti az ember mesei repertoárját, a
hangsúly azon volt, hogy olyasmit meséljenek,
amit eddig nem próbáltak ki. Nagyon változatos
programmal rukkoltak elõ, öröm volt hallgatni.
Volt benne Misi mókus (énekkel, kérdezz-
felelekkel, mozgással), volt koreai népmese (Az
üres virágcserép), amibõl tanultunk egy kicsit
Korea nemzeti virágáról is (mályvarózsa). Hal-
lottunk mesét az állatokról és a túlélésrõl, lát-
tunk vidám elõadást a három pösze lányról, sõt,
volt egy eredeti családi mese is, amit az egyik
hölgy a nagymamájától hallott (le is nyúltam
azonnal, engedéllyel). Már egy ilyen kicsike csa-
patnál is, az ember valódi kincsekre bukkanhat:
rengeteg eredeti ötlet született, és mindenki 
komolyan vette a feladatát. Búcsúzóul még be-
szélgettünk egyet; elsõsorban arról, hogyan is
lehetne a mesemondást népszerûbbé tenni, elsõ-
sorban a családok körében, és hogyan lehetne a
szülõket, tanárokat rávezetni arra, mennyire fon-
tos ez a gyerekek fejlõdése szempontjából. 
A helyzet jelenleg nem túl fényes, ezt mindenki
tudja, vannak szörnyû statisztikák a mai gyerekek
szövegértésérõl, koncentrálási képességérõl, logi-
kájáról, fogalmazási készségérõl s a többi. A hely-
zet azonban nem reménytelen; mint mindig, most
is vannak briliáns gyerekek és jó tanárok, és per-
sze tettre kész mesemondók, csak össze kell kap-
csolni a hármat. Ha elegen dolgozunk rajta, szé-
pen lassan csak megváltozik majd valami...”

Úgy gondoljuk, minden résztvevõ nevében
elmondhatjuk, hogy ez alatt az öt alkalom alatt
jól éreztük magunkat, sok hasznos információt
kaptunk, amit ki-ki a maga hasznára fordíthat! ■
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