A népmese napja Budapest XVI. kerületé

majd Gaál Hanga elmondta, hogy mióta
nem szántanak az asszonyon. Mezei Bíbortól Kányádi Sándor Krumplis meséjét
hallottuk, melyet a rózsakerti iskola Az
angyalbárányok címû bábelõadása követett. Körösi Emese a róka, a medve és a
szegényember történetével, Rimay Alexandra pedig Benedek Elek Bohókás meséjével szórakoztatta a nagyérdemût. Balogh Zsuzsi fuvolázott, Ambrusz Laura
Pálmáról és Liliomról mesélt. A délután
méltó zárásáról a Nádasdy iskola 4. b
osztályos tanulói gondoskodtak. Megtudhattuk, hogy mibõl van legtöbb a világon. Fergeteges játékukkal mosolyt varázsoltak mindenki arcára.
Köszönöm könyvtárostanár kollégáimnak, hogy ennyi erõt, idõt, figyelmet
szenteltek erre az eseményre. A részt vevõ gyerekeknek szintén köszönöm, hogy
csatlakoztak felhívásunkhoz, és lelkes
részvételükkel bizonyították, hogy a mesék a szívünkig érnek.
Végezetül pedig szeretném megköszönni a szülõknek, nagyszülõknek, nevelõknek és minden felnõttnek, hogy mesét olvasnak a gyerekeknek. Nagy kincset adnak tovább. ■
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2005 óta minden év szeptember 30-án a
népmese napját ünnepeljük. Nagy mesemondónk, Benedek Elek ezen a napon
született. A budapesti, XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskolában minden
évben megemlékezünk ezen a napon róla, az idén is úgy gondoltuk, tegyük ezt
közösen a kerületi iskolákkal. Ezúttal
Lázár Ervin munkássága elõtt tisztelegtünk. Lázár Ervin meséihez illusztrációs
pályázatot hirdettünk kerületi 1. és 2.
osztályosoknak. Az illusztrációt a helyszínen készíthették el bármilyen technikával. Szabadon választott Lázár Ervinmesékbõl mesemondó-pályázatot hirdettünk 3. és 4. osztályosoknak. A fájós fogú oroszlán, a Szurkos kezû királyfiak,
A nagyravágyó feketerigó és a Vacskamati címû mûvébõl játékos regényismereti délutánra invitáltuk a 4. osztályos
diákokat.
Az intézmény igazgatójának, Jeszenszkyné Gallai Gabriellának a köszöntõ szavai után a 2.a osztály egy kis
jelenetet adott elõ – természetesen Lázár
Ervin tollából – Zsigaföstõ fest címmel.
A hangulatos délután ezzel elkezdõdött,
három helyszínen zajlottak az események.
A zsûri tagjai közt köszönhettük
Környeiné Rátz Katalint és Abonyi Jánost, a XVI. kerületi önkormányzat képviselõit, Szilágyi Józsefné igazgatóhelyettest, továbbá Erdész Brigitta,
Komlósiné Rózsa Erika, Lebek Ildikó,
Köröminé Vágó Ágnes, Pálfiné Hornok
Katalin, Tóthné Gulyás Gabriella és
Vukman Andrea tanítókat.
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ében
✒ Frankó Orsolya–Geráné Onódy Tünde

A gyermekek jutalmazásához (CD+
könyv+hangoskönyv+mappák, tollak,
rajzeszközök) az önkormányzat kulturális
és sportbizottsága adott támogatást.
Geráné Onódy Tünde tanítónõ, házigazda, szervezõ köszöntõ szavai:
„Immár negyedik alkalommal tárta
szélesre kapuját a XVI. kerületi kisdiákok elõtt Meseország. A 2012. évben
Lázár Ervin meséi ragyogják be, teszik
derûssé mesedélutánunkat. Ez nem kerületi verseny, hanem olyan varázslat,
amely a mesék világában való megmártózást kínálja.
A 2012. évben az alsós korosztály
életkori szintekhez igazodva juthat beljebb Meseország kapuján. Az 1-2. osztályosok Lázár Ervin meséinek illusztrálásával, a 3-4.-esek mesemondással és a
4. osztályosok regényismereti játékban
való eszmecserével.
»Ha nem ismered a fákat, eltévedsz az
erdõben, de ha nem ismered a meséket, eltévedsz az életben« – tartja egy szibériai
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mondás. »A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze,
olyan lelki táplálék, amely életre szóló
nyomokat hagy a gyermekben« – írja Kádár Annamária Mesepszichológia címû
könyvében. Így folytatja: »Egyrészt a
mesélés sajátos szituációja, bensõséges
hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt, csendes, szeretetteljes
légkört, amelyben meg lehet pihenni, el
lehet lazulni; a rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot
[…] Annak a gyereknek, aki mesét hallgatva nõ fel, varázspálcája saját elméje
lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciája
segíti majd a megpróbáltatások
közepette.«
Vigil Thomson szerint: »A mese az
életigenlés himnusza, ami arra biztat
bennünket, hogy ne adjuk fel, bátran
szálljunk szembe az akadályokkal […]
Ha még nem csináltál valamit, próbálkozz vele háromszor. Elõször, hogy legyõzd a félelmedet. Másodszor, hogy
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megtanuld, hogyan kell csinálni. Harmadszor, hogy kiderítsd, szereted-e
csinálni.« Igazát a mesei hármas próbatétel példázza leghívebben.
Lázár Ervin az idén lenne 76 éves.
Alsó-Rácegrespuszta, a Sió környéke és
lakói meghatározói lettek életének. Az itt
hallott mesék ragadták meg elõször képzeletét, s indították arra, hogy késõbb
maga is meséljen. Stílusa filmszerû, láttató, szövegei a rádiós, színpadi és filmes
feldolgozások alapjául szinte kínálják
magukat; dialógusai balladisztikusan tömörek. Nyelve egyéni, játékos, melyet
sajátos humora, iróniája több jelentésréteggel gazdagít.
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Írásainak középpontjában mindenkoron a morális értékek problematikája állt.
Meséi példa nélkülien új, jellegzetes hangon szólalnak meg, s ez olvasói körében
a rajongásig népszerûvé tette. Több évben elnyerte Az Év Könyve jutalmat a
Négyszögletû Kerek Erdõ, a Bab Berci
kalandjai, illetve a Csillagmajor címû
mûvével. Az Év Gyermekkönyve kitüntetésre meséit három alkalommal találták
érdemesnek. 1974-ben József Attila-díjat
kapott.
Lázár Ervin meséi nemcsak gyerekeknek szólnak. A Négyszögletû Kerek
Erdõ lakói mellõzött, megbántott alakok.
Szerencsére Mikkamakka visszaadja
életkedvüket, s így újra megtalálják helyüket a világban. Bab Berci életfilozófiája üzenet a mai kor emberének is: »akár-

milyen morgolódó, acsarkodó, lópokróc
természetû valaki, azért csak segíteni kell
rajta a bajban.«
»[…] a világban mindenkire rá van
bízva valami – írja Lázár Ervin Az élet
titka c. írásában. – Valami nagyon fontos,
amivel el lehet jutni az Üveghegy elé, s
aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját,
tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki elõtt nyitva áll, csak szeretet és
tiszta szív kell hozzá. «
Úgy hallottam, tágra nyíltak Meseország kapui, ideje belépnünk rajta. De várKönyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október

junk! Egy üzenet érkezett: Mesefaló járvány pusztít a szomszédos országban.
Mindent felfal, ami útjába kerül. Csak
úgy védekezhetünk ellene, ha mesélünk
és mesélünk. A mesétõl ugyanis fél õkelme.”
És ezzel elindult a mesedélután iskolánkban, kerületi diákok részvételével. ■

UDVARHÖLGYEK: Takahashi Maya –
Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
Szájer Szofi – Sashalmi Tanoda
Vígh Emília Szonja – Kölcsey F. Általános Iskola
Tarcsi Beatrix – Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
Fogarasi Laura – Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola
Spiller Emese – Móra F. Általános Iskola
Koppány Sára – Sashalmi Tanoda
KAMARÁS : Buble Dániel – Kölcsey
Ferenc Általános Iskola

3–4. osztályosok – Mesemondó

1–2. osztályosok – Meseillusztrációs
pályázat
HERCEG: Adelmann Márk – SzentGyörgyi Albert Általános Iskola
Felkészítõje: Pokorni Gyöngyi
GRÓFNÕ: Egri Zsófia – Táncsics
Mihály Általános Iskola
Felkészítõje: Laukóné Kovács Krisztina
ELSÕ UDVARHÖLGY: Lázár Boglárka
– Móra Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Geráné Onódy Tünde
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KIRÁLY: Korda Bonifác – Jókai Mór
Általános Iskola
Felkészítõje: Szlivka Beáta
KIRÁLYNÕ: Németh Beáta – SzentGyörgyi Albert Általános Iskola
Felkészítõje: Horváth Lászlóné
HERCEGNÕ: Kozák-Sólyom Holda Lea
– Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Molnár Mónika
HERCEG: Katona Tamás – Lemhényi
Dezsõ Általános Iskola
Felkészítõje: Õryné Gombás Csilla
GRÓFNÕ: Martin Eszter – Jókai Mór
Általános Iskola
Felkészítõje: Kiss Tiborné Jakus Ágnes
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GRÓFNÕ: Nádasi Róza Sára – Kölcsey
Ferenc Általános Iskola
Felkészítõje: Papp Edit
GRÓFNÕ:Novák Imola – Móra Ferenc
Általános Iskola
Felkészítõje: Józsa Andrea
UDVARHÖLGYEK: Koltányi Nóra –
Sashalmi Tanoda
Felkészítõje: Vassné Gyõri Edit
Lukács Noémi – Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
Felkészítõje: Grániczné Juhász Emese
Fejes Boglárka – Móra Ferenc Általános
Iskola
Felkészítõje: Köröminé Vágó Ágnes
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4. osztályosok – Regényismereti
I. Négyszögletû kerek erdõ (Kölcsey
Ferenc Általános Iskola) csapata: Bagó
Dorottya, Bellus Réka, Sallai Eszter,
Karika Adrienn
Felkészítõjük: Molnár Mónika
II. Sárgarigók (Szent-Györgyi A. Ált.
Iskola) csapata: Takács Zsófia, Kupó
Laura, Kálmán Kíra, Sztaraszta Nóra
Felkészítõjük: Sárosiné Czinege Emese
III. Merészek (Móra Ferenc Általános
Iskola) csapata: Eszenyi Réka Rózsa,
Halászy-Kiss Noémi, Balogh Bálint
Bendegúz, Fülöp Tamás István
Felkészítõjük : Köröminé Vágó Ágnes,
Vukman Andrea
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