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A XXII. kerület könyvtárostanárainak
kezdeményezésére harmadik alkalommal
rendeztük meg a népmese napját, melyet
az idén a Klauzál Gábor Budafok-Tétény
Mûvelõdési Központ is felkarolt, díjak-
kal is támogatott.

A Szent Mihály napján megrendezett
program a kerületi iskolákat képviselõ
mesemondó gyerekek versenyével indult.
A versenyzõket az elõzõ hetekben lebo-
nyolított házi versenyek keretében vá-
lasztották ki az iskolák. Nagy örömmel
hallgattuk az ízes kifejezéseket, a szépen
megformált meséket.

A mesemondók után kézmûves fog-
lalkozással (csuhébaba-készítés), gyer-
mekkönyvek, színvonalas fejlesztõ játé-
kok nézegetésével, vásárlásával lehetett
múlatni az idõt, amíg el nem kezdõdött
Fabók Mancsi fergeteges bábelõadása 
A székely menyecske meg az ördög cím-
mel. 

A gyönyörû székely kapu elõtt, mö-
gött, felett olyan remek, kicsik és nagyok
szívéhez szóló elõadást láthattunk, ami-
lyenben – meggyõzõdésem – ritkán lehet
részünk.

A mai napig létezõ székely kapufelirat
pedig megszívlelendõ üzenet a mának: 

„Vándor, e kapu nem akar kizárni,
azt mutatja csak meg, 
merre kell bejárni.”
Aki betért ezen a délelõttön ezen a

„kapun”, hallgathatott mesét, nézhetett
bábelõadást, és nem utolsó sorban látha-
tott egy igen színvonalas kiállítást a kerü-

leti gyerekek meseillusztrációiból, me-
lyet a házba látogatók még egy hónapig
megtekinthetnek.

A díjazott gyerekek, iskolák:

A mesemondó gyerekek közül elsõ
helyezést ért el a Kossuth Lajos
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola tanulója, Szabó Borbála
4. a osztályos tanuló, A királykisasszony
cipõje címû mesével. 

Második helyezett lett a Rózsakerti
Demjén István Református Általános Is-
kola 4. osztályos tanulója, Megyeri-Kiss
Réka, aki az Elõbb a tánc, azután a lako-
ma címû mesét adta elõ. 
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Harmadik helyezett lett Müller David
Andreas, az Árpád Utcai Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola 3. b
osztályos tanulója, A hólyag, a szalma-
szál és az üszök címû mese elõadója.

Nehéz volt a rangsorolása a szebbnél
szebb rajzoknak, festményeknek is. 

Elsõ helyezett a Nádasdy Kálmán
Mûvészeti Iskola 2. osztályos tanulójá-
nak, Hoffmann Grétinek a munkája, cí-
me: A kiskakas gyémánt fél krajcárja.

A nyúlpásztor címû meséhez készített
illusztrációt a második helyezett Szemán
Borbála, a Rózsakerti Demjén István Re-
formátus Általános Iskola 2. c osztályos
diákja.

Harmadik helyezést ért el a Bartók
Béla Két Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la 6. osztályos tanulója, Nagy Gábor, aki
az Égig érõ paszuly meséjéhez készített
szénrajz-illusztrációt.

Élményekben gazdag délelõttöt tölt-
hettünk együtt. Köszönet az otthont adó
Klauzál Ház munkatársainak, a verseny-
zõknek, kiállítóknak, lelkesedésük nélkül
szegényebb hétvégénk lett volna. Köszö-
net a gyermeküket támogató családoknak
és tanár kollégáimnak, akik önzetlenül,
örömmel segítették növendékeiket. Kö-
zös véleményünk volt, hogy ezt a progra-
mot jövõre folytatnunk, bõvítenünk kell.

Hétköznapi vándorok, remélhetõleg a
népmese kapuja egész évben nyitva ma-
rad számunkra. Jövõre pedig ismét talál-
kozunk, hogy évente legalább egyszer
közösen lépjünk át a mesék világába.
Mindenkit szeretettel várunk! ■
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