
A népmese napja alkalmából a Budapest
XXII. kerületi iskolák tanulóit képviselõk 
találkozója volt 2011. szeptember 28-án 
15 órakor a Nádasdy Kálmán Mûvészeti és
Általános Iskolában.

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA)
2005-ben felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és
a mesékben  élõ bölcsességek továbbhagyo-
mányozása, hogy csatlakozzanak azon kez-
deményezéshez, amely szerint ezentúl szep-
tember 30-át, Benedek Elek születésnapját, 
a népmese napjaként tiszteljük. 

Ennek szellemében az idei tanévben a
XXII. kerület könyvtárostanárai úgy gondol-
ták, az iskolai kereteken túl, kerületi szinten
is szeretnének megemlékezni, ünnepelni.

A délutánt a Nádasdy Kálmán Mûvészeti
és Általános Iskola tagintézmény-vezetõje,
Schranz Nándor nyitotta meg. A program
Vereczki Krisztinának, a Hugonnai Vilma Ál-
talános Iskola tanulójának felolvasásával, 
A só címû mesével folytatódott. Kedves,
szép bábelõadásban gyönyörködhettünk, 

melyet a Rózsakerti Általános Iskola 2. osz-
tályos tanulói adtak elõ. A bábosokat két me-
semondó követte, Rampos Maja, a Gádor 
Általános Iskola 4. osztályos tanulója saját
meséjét olvasta fel nekünk, Kõszegi Anett, az
Árpád Utcai Általános és Német Nemzetisé-
gi Iskola 7. osztályos tanulója Hazudós me-
séjével csalta elõ mosolyunkat. Jó kedvünk
fokozódott, amikor a Nádasdy iskola 4. osz-
tályából jött tanulók elõadták Móra Ferenc
Mujkó címû dramatikus mesejátékát, melyet
Schranz Nándor tanított be.

A Herman Ottó Általános Iskola könyvtá-
rosa összeállított egy mesetotót, melyet
szeptember 30-án minden iskolában meg-
kapnak a gyerekek. Az elõadás után minden
szereplõ kapott a Kempelen Farkas Gimnázi-
um diákjai által készített emléklapból.

A lelki táplálék után hamuba sült pogá-
csától, buktától és üdítõtõl felfrissülve gyö-
nyörködhettek a meghívottak saját és mások
meseillusztrációiában, tündérbábjaiban. 

A találkozó zárásaként pedig nem három,
csak egy kérésem, kívánságom volt a gyere-
kekhez: vigyázzunk meséinkre!

Így, közösen. Mindannyian. Gyerekek,
szülõk, tanárok.

Köszönöm kollégáimnak, a szülõknek, de
legfõképpen a gyerekeknek ezt a mesés dél-
utánt. ■
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Mondj egy mesét, a tiédet
Mond egy mesét, ami szép
Mondok én is egyet, ami szép
Megszépíti kettõnk életét.

(Dalszöveg – Piramis – Som Lajos)

Egy mesés délután

✒✒    Orbán Gizella




