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Világgá megyek! - Népmesékkel 

reggeltől estig 

Suller Ildikó 

Ezzel a címmel kapcsolódott könyvtárunk 

gyermekrészlegének két rendezvénye a Magyar 

Népmese napjához 2015. szeptember 28-án. Az 

NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés 

Kollégiuma által támogatott programunkat azzal 

a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a 

kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben 

való elmélyüléshez, illetve ötleteket adjunk, 

lehetőséget nyújtsunk pedagógusoknak és 

könyvtárosoknak abban, hogy 

megismerkedhessenek a mesék átadásának 

másféle játékos módjaival is. Ugyancsak 

fontosnak tartottuk, hogy a javaslatok mellett 

megbeszélhessék egymással tapasztalataikat.  

 

A Világgá megyek! társasjáték 

A két részből álló program első rendezvényeként 

Farkas L Rozália, a „Világgá megyek!” című 

társasjáték megalkotója előadást tartott a 

meghívott pedagógusoknak, óvoda-

pedagógusoknak, gyermekkönyvtárosoknak 

Mesevarázs címmel, a mesék pedagógiai 

szerepét illetően. A népmesék számos előnyének 

felvázolása után az általa kifejlesztett 

társasjátékokat, kártyajátékokat, illetve 

segédkönyveket is bemutatta, használatába 

beavatta hallgatóságát. A szóban forgó játékok 

számos területet fejlesztenek: szókincset, 

fantáziát, logikai készséget, önálló 

szövegalkotást, fogalmazási készséget, stb.  

 

Farkas Rozália a társasjátékot bemutatja a  

gyermekeknek. Fotó: Csejtei Zsolt 

Vendégeinket kávéval és pogácsával vártuk, s az 

előadás után 3 példányt kisorsoltunk Farkas L 

Rozália Mesevarázs c. kötetéből. Előadónk 

személyisége és az elhangzottak nyomán 

felmerülő gondolatok kellemes társalgást 

indítottak el résztvevőink között.  

A délutáni rendezvényen a játéké és a gyerekeké 

volt a főszerep. Célcsoportunk a 3-4. osztályos 

korosztály volt. A résztvevőink által képviselt 

intézmények: Móra Ferenc Általános Iskola, 

Herman Ottó Általános Iskola, Kodály Zoltán 

Általános Iskola, Árpád-házi Szent Margit 

Általános Iskola, Sárberki Általános Iskola, és az 

Óvárosi Általános Iskola. A játékos feladatok 
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soraiban többek között népmesei tárgyak, azok 

funkciójának megnevezése, szólások, 

közmondások jelentése szerepelt. Egy-egy jó 

válaszért egy-egy kártyalapot kaptak a csapatok. 

A legtájékozottabbak a tárgyak felismerésében 

voltak versenyzőink, ám arra a kérdésre, hogy mi 

mire való (a mesékben) − már kevesebben 

ismerték a helyes választ. Ám elég volt egy-egy 

tájékozott gyermek a csapatban, hogy megkapják 

a helyes válaszért járó kártyalapot. Pozitív 

hozadékként így, egymástól is tanulhattak a 

gyerekek.  

 

Fotó: Török Csaba 

A legtöbbet összegyűjtő 1. helyezett az Árpád-

házi Szt. Margit Általános Iskola csoportja lett. 

2-3. helyezettjeink a Sárberki és az Óvárosi 

Általános Iskola. Az első 3 helyezett csapat 

tagjai könyvjutalmat, a további versenyzők egy-

egy általunk készített könyvjelzőt vehettek át. A 

díjazottaknak járó okleveleket az intézmény 

nevének megjelölésével adtuk ki, e mellett 

minden résztvevő névre szóló emléklapot 

vihetett haza. 

 

Köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális 

Alapnak, hogy támogatta programunk 

megvalósulását. 

 

Kozák Ágnes könyvbemutatója az 

esztergomi gyermekkönyvtárban  

Zimonyi Zsanett 

November 16-án, délelőtt 10 órától került sor a 

Helischer József Városi Könyvtárban Kozák 

Ágnes: Mesevilág a Balaton mélyén című 

könyvének bemutatójára, melyen alsó tagozatos 

diákok vettek részt, akik a rendezvény folyamán 

fel is olvastak részleteket a könyvből. A szép 

megjelenésű könyvet Szarka Fedor Guidó 

illusztrációi díszítik. 

Kozák Ágnes polgári foglalkozása szerint orvos, 

unokáinak mindig nagyon szívesen mesélt saját, 

és kitalált meséket is, melyek közös balatoni 

nyaralásaikra épültek. Ezeket később a gyerekek 

kérésére le is írta, és ezekből az alapmesékből 

született a könyv, amely a Balaton iszap- és 

hínárréteg alatti mesevilágába vezeti az olvasót. 

Az itt élő csodás lényeket a meseregény két 

főszereplője, Boglárka és Bendegúz révén 

ismerhetjük meg. Kalandjaik során a görög 

mitikus lények történetét és a magyar 

mondavilág egyes szereplőinek történetét is 

megismerhetjük (pl. Helka legendája). Végezetül 

Kozák Ágnes szavait idézem: „Ez a könyv a 

szeretetről szól: a Balaton, a gyerekek, a család 

szeretetéről, a próbatételek során megnyilvánuló 

önfeláldozásról, a barátságról, az 

összetartozásról.”  

 

Kozák Ágnesről Steindl Nóra készített fotót. 


