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ig. A 27 versmondó közül nehéz volt kiválasz-
tani azt a két diákot, aki továbbjuthatott a 2006.
január 8-án Bonyhádon megrendezendõ orszá-
gos döntõbe.

E sorok írója (a zsûrielnök tisztét betöltve)
társaival hosszan kereste a megoldást, hogy több
rátermett versmondót is gyõztesnek nevezhessen
meg, de a szigorúan megszabott keretszám erre
nem adott lehetõséget. Végül Páll Ágnes (felnõtt
korosztály), Novotni Adél (Szekszárd, Garay
Gimnázium) és Parragi Judit (Pécs, Lõwey Klára
Gimnázium) állhat ki ismét a pódiumra 2006
januárjában Bonyhádon.

A paksi rendezvény napja, november 19. újabb
bonyhádi kötõdést árul el. A magyar irodalom
legnagyobbjai közé tartozó Vörösmarty Mihály,
a Szózat költõje életének korai de meghatározó
szakasza Bonyhádhoz kötõdik. A város büszkén
ápolja ezt az emléket, szobrot is állíttatott a
nemzet nagy költõjének. Véletlen egybeesés len-
ne, hogy éppen a szavalóverseny napján, novem-
ber 19-én emlékezett meg a hálás utókor a költõ
halálának 150. évfordulójáról? (Ne bolygassuk,
hogy valóban méltón megemlékezett-e, s hogy
valóban hálás-e ez az utókor bármiért is.)

1855. november 17-én a súlyos beteg költõt,
kinek inkább nemzeti tragédiáktól megtépázott
lelke volt beteg, mint testi valója, barátai taná-
csára családja új lakásba, a Váci út 5. szám alá,
az ún. Kappel-házba költöztette. Abban a ház-
ban éppen 25 évvel azelõtt Kisfaludy Károly

lakott, a magyar irodalom megújításának kezde-
ményezõje. A fiatal Vörösmarty mestereként tisz-
telte (szerencsénkre a tanítvány messze túlszár-
nyalta mesterét), abban a házban halálos ágya
mellett is ott állott. Talán ezek az emlékek tó-
dultak fel benne a ház, az ismerõs környezet
láttán, mikor feleségétõl támogatva az új lakás
felé igyekezett? A lépcsõn hirtelen összeesett,
agyvérzést kapott, és többet nem is tért magá-
hoz. November 19-én a koradélutáni órákban,
55 éves korában meghalt. Az 1849-es bénultság
állapotából e halálhír rázta fel a nemzetet, no-
vember 21-én, a nagy költõ temetésének napján
Pest és Buda lakossága a Kerepesi temetõ felé
vonult végbúcsút venni a reformkor legnagyobb
költõjétõl. Húszezer ember kísérte a koporsót,
utána pedig gyûjtést rendeztek a Vörösmarty-
árvák javára. Az a nap, november 21-e Kisfa-
ludy Károly halálának napja volt éppen 25 évvel
azelõtt.

És itt e hálás utókor. Megszívleli-e a költõ
intelmeit, hogy ne hajszolja mohó vággyal a
„kincs, hír, gyönyör” megszerzését? Fiatal je-
gyesét, Csajághy Laurát óvja a költõ e világi
hívságok birtoklásától A merengõhöz címû ver-
sében. Minket, a sokszor korcsnak bizonyuló
utódokat, minden arra ösztönöz, hogy megsze-
rezzük mindezt. És a „Hazádnak rendületlenül légy
híve…” biztatással hogy állunk, kortársaim?

Gyász, megemlékezés, ünnep, minden együtt
volt e napokban. A paksi könyvtár falai között
éltek a szép versek, a szavak, a költõk üzenetei.
Megnemesedtek tõlük a fiatal lelkek. Köszönet
mindezért a nemes vetélkedõ kitalálóinak és
szervezõinek: a bonyhádi Solymár Imre Városi
Könyvtárnak és a paksi Pákolicz István Városi
Könyvtárnak.

Serdültné Benke Éva

Mesenap egy vajdasági
iskolában

Iskolánk, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola
is csatlakozott a népmese napjának megünneplé-
séhez. A rendezvényt gyerekek és tanárok egy-
aránt sikeresnek értékelték. Már most gondolko-
dunk, hogyan lehetne jövõre még színesebb,
gazdagabb programot szervezni. Rendezvényünk-
rõl hírt adott a Magyar Szó, az egyetlen magyar
nyelvû napilap is. Reméljük, több iskola is ked-
vet kapott a csatlakozáshoz. Az alábbiakban a
megjelent cikkekbõl olvashatnak.

Megszelídíteni a vadkörtét...
Mesenap a bácskossuthfalvi iskolában

A Magyar Olvasástársaság felhívása, hogy
szeptember 30-át a népmese napjaként ünnepel-
jük, visszhangra talált a a bácskossuthfalvi Id.
Kovács Gyula Általános Iskolában is. Benedek
Elek születésnapján az egész tanítási napot a nagy
meseíró emlékének és a népmeséknek szentelik.
Lesz mesemondás, amibe a tanári kar is bekap-
csolódik, valamint rajz- és fogalmazás-pályáza-
tot hirdetnek.

Reméljük, ezzel egy kicsit hozzájárulunk a
gyerekek szókincsének bõvítéséhez, látókörük
szélesedéséhez, fantáziájuk szárnyalásához. És
reméljük, a mese szeretetét is közvetíteni tudjuk
feléjük – hallottuk Csernik Ilmától, az iskola
pedagógusától.
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Az elsõ két órán mesét mondanak mind az
alsós, mind a felsõs diákok, sõt a tantestület tagjai
is felelevenítik kedvenc történetüket. Régen a
mesemondás mindig a hétköznapokból való ki-
emelkedést, egyfajta rituálét jelentett. Ezt az
osztályokban jelképesen úgy oldják meg, hogy
gyertyát gyújtanak, és azt ülik körbe. Ezután az
alsós tanulók számára rajzpályázatot hirdetnek,
a fölsõsök pedig fogalmazást, mesét írnak, amely-
ben a következõ próbákat kell kiállnia a hõsnek:
megszelídíteni a vadkörtét, meggyógyítani a
bolondgombát, megédesíteni a keserûfüvet. Ked-
venc mesehõseik találkozóját is megszervezhe-
tik, és arra a kérdésre is választ várnak a nap
folyamán a bírálóbizottság tagjai, hogy számuk-
ra miért fontosak, és fontosak-e a mesék.

Magyar Szó, szeptember 30.

Akció és agresszió helyett: mese
A bácskossuthfalvi iskolában megtartott
mesenap eredményei és tanulságai

(Bácskossuthfalván) szeptember 30-án az
egész tanítási napot a nagy meseíró emlékének
és a népmeséknek szentelték. Rajz- és fogalma-
záspályázatot hirdettek, a nap elsõ részében pe-
dig tanárok és diákok egyaránt mesét mondtak.
Csernik Ilma pedagógust a különleges iskolai
napról kérdeztük.

„A rendezvény után azt lehetne mondani, hogy
a mesemondás különösen nagy és új élményt
jelentett a felsõsöket oktató tanárok számára, akik
még nem voltak ilyen mesemondói, mesehallga-
tói helyzetben a gyerekekkel. Õszintén szólva
nekem is voltak fenntartásaim, hogy a vizuális
kultúrán felnõtt nagyobb gyerekek kinevetik a
mesét, unják, nem fogják figyelemmel végighall-
gatni egymást. Kellemes meglepetés volt mind-
annyiunk számára az az érdeklõdés, amellyel még
a nyolcadikosok is figyeltek mesélõ tanáraikra.
Egy izgulósabb, félénkebb tanárkolléga elárulta,
hogy maga sem akarta elhinni, de végül még
élvezte is a mesélést. Huszonhat Benedek Elek
által gyûjtött mese hangzott el, ezt kiegészítették
a gyerekek által mondott mesék. A tanulók nagy
örömmel fogadták a nem megszokott feladato-
kat. Sokan megszervezték a mesehõsök találko-
zóját: a pozitív és negatív szereplõk egyaránt arról
vitáztak, hogy igenis szükség van a mesére.
Bebizonyosodott, hogy a mese mindig idõszerû,
és minden korosztály számára érdekes. Sajnál-
kozásukat fejezték ki, hogy lassan kiszorítják az

írott meséket és fõként a mesemondás szokását
a modern technikai eszközök.

A fogalmazásírói pályázaton született néhány
kiemelkedõ, fantáziadús alkotás, összességében
azonban elmondható, hogy a gyerekektõl a hét-
köznapok és az iskola sem kívánja meg túlzot-
tan a kreativitást, igazi meseélménye sincs min-
denkinek, így a feladatok megoldása nem min-
dig volt túl ötletes. Meg kell tanítanunk õket,
hogy merjenek szabadabbak, ötletesebbek, ere-
detibbek lenni, talán a mesenap is hozzájárult
ehhez.

A nap végén az élménybeszámolókat az igaz-
gató meséje zárta, égtek a gyertyák és nekünk,
tanároknak is jó volt a meghitt hangulatban,
mesét hallgatva egy kicsit újra gyereknek lenni.

A díjazottak a gyermekhét zárórendezvényén
kapták meg jutalmukat. Tartva magunkat a nap
szellemiségéhez és céljaihoz, az édesség mellett
természetesen egy-egy mesekönyv is az ajándék
része volt. Reméljük, olvasgatni is fogják, és
jövõre, az akkor immár második mesenapon
ebbõl is mesélnek a gyerekek.“

A rajzpályázat díjazottjai: 1. osztály – Nagy

Réka, 2. osztály – Séfer Balázs, 3. osztály – Móric

Maja, 4. osztály – Kucor Tamara, kisegítõ tago-
zat – Zlata Jovanovic.

A fogalmazás-pályázat gyõztesei korosztá-
lyonként: Vadóc Boglárka (5. osztály) – A
szegényember, aki megszelíditi a vadkörtét,
Ladancsik Ildikó (6. osztály) – Mesehõsök talál-
kozója, Kiss Ildikó (7. osztály) – Mesehõsök
találkozója, Kósa Maja (8. osztály) – Mesehõ-
sök találkozója.

Magyar Szó, október 11.

A mesenapon senki sem unatkozott
Herceg Elizabetta
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