A népmese napja - Csatlakozók - 2013
2013. szeptember 13. péntek, 00:00

A népmese napja egyúttal mozgalom, határon átívelő kulturális és társadalmi esemény is,
melyet a
Magyar Olvasástársaság hívott életre
2005-ben. A népmese napja konferencia-rendezvényhez 2005 óta a határon innen és túlról
több száz intézmény és szervezet csatlakozott saját szervezésű programokkal, a tervezett
rendezvény rövid leírásával. Az idén kiemelten fontosnak tarjuk, hogy minél többen
csatlakozzanak
a

csatlakozas@nepmesenap.hu

címen, kis és nagy közösségeket mozgósítva példájukkal.

EDDIGI CSATLAKOZÓK:
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BUDAPEST ÉS PEST MEGYE

Baktay Ervin Gimnázium
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

2013. 09. 30.

A dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium 2013-ban a szigetszentmiklósi KLIK-hez tartozó
iskolák számára “Égig érő fa-készítő” pályázatot írt ki. Az egyes iskolákban készülő égig érő fák
fotóit 30-n várjuk és értékeljük. Felhívásunkban arra is kértük a részt vevőket, hogy aznap
mindenképpen hangozzék el az iskolában egy témához illő népmese.

Kapcsolat: Tolnainé Korcz Ilona könyvtárostanár konyvtar@dhbeg.hu

Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára
1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.

2013. 09. 27-30.

Iskolánkban 2006. óta minden évben megünnepeljük a Népmese napját.
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Az idei programjaink:

2013. szeptember 27. Mesedélután a könyvtárban:
- Tanárok és diákok olvassák fel kedvenc meséjüket
- Menjünk együtt világgá! Szerepjáték az Óperencián túl...

2013. szeptember 30.
- Kiállítás megnyitó az elkészült meseillusztrációkból
- Meseíró pályázat meghirdetése
- A szünetekben népmesék vetítése az aulában és a könyvtárban

Kapcsolat: Molnár Lídia bdgkvt@gmail.com

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88.

2013. 09. 30.

A Népmese Napja alkalmából egy pályázatot hirdettünk meg a helyi Általános Iskolák között. A
nyerteseket 09.30-án kirándulni visszük a Bálint Ágnes emlékházba. Az utazás során a
gyerekeknek meséket olvasunk fel, ezzel is összetartva a kis csoportot.

Kapcsolat: Csipke Andrea gyerekkönyvtáros 29/412-246 csipke.andrea@monorkonyvtar.hu
www.monorkonyvtar.hu
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Budai Nagy Antal Gimnázium
1221 Budapest, Anna u. 13-15.

2013. 09. 30. 11.15-től az adott tanórában

Pár gondolat Benedek Elekről, a népmesékről, és a tanár vagy valamelyik tanuló felolvassa
kedvenc népmeséjét.

Kapcsolat: Szakmári Klára könyvtárostanár szklaris@gmail.com

Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.

2013. 09. 30.

A mi iskolánkban már évek óta vannak programok A népmese napja kapcsán, ez már
hagyomány.

Nálunk szept. 27-én pénteken a szaktanárok lepik meg népmesével a diákokat egy-egy
szakórán, ez lehet fizika, magyar, idegen nyelv, természetismeret, kémia, testnevelés...tehát
bármilyen tanóra, ötödik osztálytól érettségiző osztályainkig.

Alsós osztályainkban pedig a nagyobb diákok mesélnek, illetve kívülről mondanak népmesét.

Az alsós osztályaink pedig idén kiválasztották a kedvenc népmeséjüket és azt közösen
lerajzolták. Ezeket a rajzokat kiállítjuk a könyvtárunkban, ahol az iskola valamennyi diákja,
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dolgozója megtekintheti ezeket.

A könyvtárunk előtti faliújság is hirdeti a közelgő eseményt, itt olvashatnak Benedek Elekről,
láthatnak népmese motívumokat.

Kapcsolat: Kránitz Judit könyvtárostanár judit.kranitz@gmail.com

Damjanich János Általános Iskola könyvtára
2100 Gödöllő, Szabadság út 255.

2013. 09. 30. 8:00 - 13:30
2013. 10. 01. 9:00 - 15:30

"Könyvtári mesefolyó"

Első osztálytól negyedik osztályig, összesen 13 osztály, óránként váltva egymást hallgathat
különféle meséket, más-más pedagógus előadásában.
A rendezvény csúcsa az utolsó 3 óra lesz kedden, amikorra sikerült meghívnunk Pécsi Ildikó
kiváló és érdemes művésznőt
, városunk díszpolgárát, akivel igazán méltón ünnepelhetjük meg a népmese napját.

Kapcsolat: Kolozsváriné Kottán Eleonóra, könyvtáros tanító nkolozsvari1@dai.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 6.Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
1131 Mosoly u.40/a.
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2013. 09. 30. 13:00

Program:
Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack c. népmese játékos feldolgozása.
A Rejtvényes meseillusztrációk c. kiállítás megfejtéseinek eredményhirdetése.

Kapcsolat: Karakasné Kőszegi Katalin fszek1306@fszek.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai könyvtára
1138 Budapest, Dagály utca 9.

2013. 09. 30. 17:30

Az aranytulipán

Benedek Elek meséit diafilmen elevenítjük meg. A mesékben szereplő csodás tárgyakat a
vetítés után közösen elkészítjük, további lehetőséget adva a mesék otthoni feldolgozásához.

Kapcsolat: Vári Ildikó dagalygyerek@fszek.hu

Hamvas Béla Városi Könyvtár
2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

6 / 54

A népmese napja - Csatlakozók - 2013
2013. szeptember 13. péntek, 00:00

2013. 09. 30-tól 10. 13-ig

A Magyar Népmese Napja alkalmából a hónap minden napján fogadjuk csoportok, osztályok
bejelentkezését hagyományos mesehallgatásra.

Játsszunk papírszínházat!
A papírszínház egy jó módszer arra, hogy a gyerekek (és felnőttek) könnyebben, bátrabban
mondjanak mesét.
Kérjük a csoportokat, osztályokat válasszák ki kedvenc népmeséjüket, annak főbb jeleneteit
rajzolják le és küldjék be könyvtárunkba. Előzetes időpont egyeztetés után, mesefoglalkozás
keretében a mesét együtt elmeséljük.

Szeptember 30. (hétfő) 18 óra:
Ahol a madár se jár... – meseest felnőtteknek
Az Ahol a madár se jár... mesemondó baráti kör tagjai immár öt éve havonta egyszer
összeülnek mesélni Budapesten. Mesélnek, mesét hallgatnak, közbeszólnak, közösen segítik
előbbre a mesét. A csapat szívét-lelkét mesemondók és mesehallgatók alkotják, de a kétféle
ember közt nincs nagy különbség. A cél az, hogy ebben a kacsalábon forgó világban egy kicsit
megállítsák az időt, beszélgessenek, meséljenek egymásnak, együtt örüljenek, együtt
szomorkodjanak, mint abban a régi szép mesei világban volt ez szokás…

Az Országos Könyvtári Napok 2013. október 7-13. keretében
Plasztikonok Győrből

Október 7. 10 óra
Középkori vásári színházi formát választottak újragondolásra a Győri Nemzeti Színház
művészei és stúdiósai.
A plasztikonok gyorsan változó, ritmikusan meg-megmozduló vígjátéki állóképek, melyeket
dobritmus és könnyed diákos stílusú narráció kísér. A nézők 3-5 perces produkciókból
ismerhetik meg a meséket – és mindazt, ami az alkotóknak a témáról eszükbe jutott.

A részvétel díjtalan!
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Kapcsolat: Kovács Marianna kmarianna@battanet.hu

Hegedüs Géza Városi Könyvtár
2351 Szigethalom, József A. u. 59.

2013. 09. 24. 14:00

"Ahol a madár se jár..."

A népmese napi programon részt vettek a Széchenyi István Általános Iskola 3.b, illetve a a
Szent István Általános Iskola harmadikosai. A gyerekeknek Kovács Marianna mesélt a
szigethalmi könyvtár rendezvénytermében.
A rendezvényről készült fotók megtekinthetőek a www.hvgk.hu címen, vagy a könyvtár
facebook oldalán.

Kapcsolat: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató 71/459-1692 info@hvgk.hu www.hgvk.hu

Iskolai és Községi Könyvtár
2086 Tinnye, Szabadság tér 3.

2013. 09. 26-30.

Nyitó nap
szept. 26. csütörtök 15:00
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„IGAZ MESÉK VALÓS SZEREPLŐKKEL” a könyvtárban
Meghívott vendég: Naszvadi Jánosné Lidika néni

Mese a régmúltról – iskoláról, tanulásról, gyermekjátékokról és egyéb szokásokról a múlt
század idejéből.

Mesés foglalkoztató nap
szept. 30. hétfő délelőtt

Az alsó tagozatosoknak Mesék útján címmel, foglalkoztatók osztályonként.

1.) Mese-mese mátka (1. és 2. osztály)
Mesehallgatás és illusztrálása.

2.) Kalandozás Meseországban (3-4. osztály)
Mesevetélkedő

Mesés hétpróba
szept. 30-tól okt. 4-ig

MINDEN NAPRA EGY MESE: mesék olvashatók az Égig érő mesefa mellett és a hozzájuk
kapcsolódó feladatok megoldását várjuk a könyvtárba.

Kapcsolat: Gyarmati Sándorné könyvtáros tanár gyarmatisandorne@gmail.com
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Kaméleon Olvasóklub
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 5.

2013. 10. 4-15.

A Kaméleon Olvasóklub rajzpályázata 2013

A Kaméleon Olvasóklub rajzpályázatot hirdet 1–4. osztályos gyerekeknek!

Először olvasd el A csillagszemű juhász című mesét a http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasok
lub/mesek.php
oldalon!

A feladat:
1. osztályosoknak: válaszd ki a meséből a kedvenc jelenetedet, és rajzold le!
2., 3. vagy 4. osztályosoknak: rajzold le te is a kedvenc jelenetedet, és a mese figyelmes
elolvasása után válaszold meg az alábbi kérdést is:
Mit, illetve kit kért a juhász cserébe azért, hogy mondja végre azt a királynak, hogy „Adj’
Isten egészségére!”?

A rajzodat és a választ küldd el címünkre:
Rainbow Könyvközösség, 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 5., vagy a rajzot beszkennelve
e-mailben is elküldheted nekünk a kameleon.olvasoklub@gmail.com e-mail címre!

Ne felejtsd el a nevedet, osztályodat, címedet feltüntetni, és egy érvényes e-mail címet is
megadni!

A legszebb rajzok és helyes válaszok beküldői közül hárman a következő tanévre szóló
ingyenes játéklehetőséget nyernek a Kaméleon Olvasóklubba!

10 / 54

A népmese napja - Csatlakozók - 2013
2013. szeptember 13. péntek, 00:00

Kapcsolat: Pásztor Csörgei Andrea kameleon.olvasoklub@gmail.com www.rainbowkatalogu
s.hu/olvasoklub

KGRE Pszichológiai Intézet
1088 Budapest, Reviczky u. 4, 216-os terem

2013. 09. 27. 18:00

Miért meséljünk: Juhász László előadása, amely bemutatja a mesék helyet, szerepét az ember
és az emberiség fejlődéstörténetében.

Kapcsolat: Juhász László juhaszlaci@e-pakk.hu

Klauzál Ház
Budapest 1222, Nagytétényi út 31-33.

2013. 09. 29.

8.30: Gyülekező a színház teremben a mesemondó gyerekek és szüleik számára
8.40: Köszöntő a színházteremben. 1 mese kb. max.7 perc! Eredményhirdetés a bábszínházi
előadás után a kamarateremben.
9.50: szünet
10.00: Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög a kamarateremben
11.20: A mesemondó verseny és rajzverseny eredményhirdetése, Varga Barbara ih., díjak
átadása
Párhuzamos programok:
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- 106 terem: Kézművesség, kukorica csuhébabák készítése
Kapcsolódó programok:
Mesemondó elődöntők a kerületi iskolákban szept. 20-ig.
Rajz kiállítás a falon a földszinten, - Baba kiállítás üvegvitrinekben: Néprajzi babák: Molnár Éva
Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög / népmese bábokkal

Játékunkat, negyven percben, szigorúan kiskorú felügyelete mellett ajánljuk!

Kapcsolat: Markó Mónika 30/700-5318 marko.monika@klauzalhaz.hu

Országos Idegennyelvű Könyvtár, Rendezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.

2013. 09. 30. 17:00

Szlovák népmese est

Előadó: Dr. Király Katalin etnológus,
az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központjának igazgatója.

Mesét mond: Csasztvan Zsuzsanna,
a Szarvasi Szlovák Színház - Cervinus Teátrum tagja.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület hagyomány teremtő
céllal új programsorozatot indít útjára, amely a magyarországi kisebbségek élő hagyományát,
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kiemelten a népmeséhez kapcsolódó folklórt mutatja be.

A programnak aktualitást ad, hogy a IX. Országos Népmese Konferenciát ezúttal a szlovákiai
Füleken rendezik meg. Az országos konferenciával egy időben az OIK-ban is közelebb kerülhet
a közönség a szlovák népmesékhez, bár programunkban a magyarországi szlovákság meséi
kerülnek előtérbe. A bemutató során szlovák és magyar nyelvű gyűjtések hangoznak el.

Kapcsolat: Zupán Veronika kulturális menedzser zupan.veronika@oik.hu

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
1041 Budapest, Erzsébet u. 69. – Kincskereső terem (alsós könyvtár)

2013. 09. 26. 14:00-tól

Délutáni mesevetélkedő az alsó tagozat épületének könyvtárában (Kincskereső terem) és a
tornatermében az alsós diákok számára. Segítő 5. osztályos tanulókkal együtt.

Keresd a népmesét a könyvtár polcain! A könyvtárban fellelhető népmeséket tartalmazó kötetek
keresése.

Meseolvasás –felvidéki mesék felolvasása

Kapcsolat: Buday Vera könyvtáros és tanítónő, Örményiné Farkas Andrea könyvtárostanár an
dim@citromail.hu
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BARANYA MEGYE

Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája
7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.

2013. 09. 27.

Mint minden évben, idén is megünnepeljük iskolánkban a Népmese-napját. Már tavaly év végén
elkezdtük a munkát, most szeptember folyamán pedig teljes gőzzel megvalósítjuk a terveket.
Idén a bukovinai székely népmesék a témánk. "Az eltáncolt papucsok" c. mesekönyv és az
internet segítségével dolgozunk.

Program:
8:00 órától 7-8. osztályosaink mesélnek a kicsiknek (1-2. évfolyam, Istenkúti, Rácvárosi és
Esztergár Lajos Utcai Óvoda)

Záró műsor, melyre vendégeinket, rajzolókat, mesélőket várjuk:
14:00 Iskolánk tanulóinak, tanárainak ünnepi műsora (mesejáték, néptánc, népdal)
14:15 Kedves vendégünk, Fábián Andrásné, bukovinai székely népviseletben mesét mond.
14:25 A legjobban mesélő diákok meghallgatása a Mecsekaljai Általános Iskola
tagintézményeiből.
14:40 Eredményhirdetés: csapat munkák (3-8. évfolyam)
14:50 Rajzkiállításra beérkezett munkák értékelése a Mecsekaljai Általános Iskola
tagintézményeiből.

Kapcsolat: Pozsgai Ildikó pazmanykonyvtar@gmail.com

Nagy László Gimnázium Könyvtára
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7300 Komló, Alkotmány u.2.

2013. 09. 27.

„MESÉLŐ ISKOLA”
A szünetekben (és a tanórák egy részén) vállalkozó kedvű tanárok és diákok olvasnak fel
meséket. Az általános iskolások legjobb mesemondóit is szeretettel várjuk.
Jelentkezz Te is mesélőnek az iskolai könyvtárban!

KÖNYVES „FLASH MOB” = KÖNYVES VILLÁMCSŐDÜLET a 2. óra utáni szünetben
Hozd el a kedvenc szépirodalmi könyvedet a gimibe!
Felejtsd el a tankönyveidet!
A 2. óra utáni szünetben gyere az udvarra, és kezdd el olvasni a magaddal hozott könyvet!
Bizonyítsuk be, igenis, van olyan mű, amelyet elolvastunk és szeretünk!
Helyszín: a betonos iskolaudvar (Rossz idő esetén a gimnázium aulája)

NÉPMESEI PRÓBÁK
Kiállod-e a hőssé válás próbatételeit?
TESTI PRÓBATÉTELEK: gólyalábbal járás, szelektív „hulladékgyűjtés”, célba dobás,
SZELLEMI PRÓBÁK: furfangos kérdések, „szaglópróba” a gimnázium könyvtárban
A teljesített próbákról igazolást kapsz, és a végén a jutalom sem marad el.
Helyszín: a testi próbák a gimnázium melletti betonos – füves részen (rossz idő esetén a
gimnázium aulájában), a szellemi próbák a könyvtárban

11:00 ÓRÁTÓL FOGLALKOZÁS AZ OLVASÓTEREMBEN
Kocsis L. Rozália (Emese Kis Csillaga Közhasznú Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke), a
Világgá megyek című társasjáték megalkotójának előadása a gimnazistáknak

17:00 ÓRÁTÓL FOGLALKOZÁS ÉS ELŐADÁS AZ OLVASÓTEREMBEN
Kocsis L. Rozália előadása óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, érdeklődő szülőknek
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Kapcsolat: Vass Marianna könyvtárostanár, programfelelős vassmarianna3@gmail.com

Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye
7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2.

2013. 09. 30.

Az évek óta ápolt szép hagyományt, a bükkösdi meseünnepet idén is megrendezzük a
bükkösdi általános iskolában szeptember 30-án. E programra vendégül látjuk a nagycsoportos
óvodásokat és az érdeklődő szülőket, nagyszülőket is. A gyerekek egyénileg vagy csoportosan
mondanak népmeséket. A mesemondást népdalok hangszeres előadása (furulya, fuvola,
klarinét, fagott) színesíti. E program keretében kerül kihirdetésre a meserajzpályázat
eredménye, melynek idei témája az égig érő fa hetvenhetedik ágának levelén fellelhető
mesebeli palota volt.

Kapcsolat: Heffner Anna tanító rajztanár 73/378-422 (iskola) anna.heffner54@gmail.com

BÁCS-KISKUN MEGYE

Eötvös Loránd Általános Iskola és Művészeti Iskola
6065 Lakitelek, Kiss János u. 1.

2013. 10. 04. 14:30 - 16:00
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Könyvtári délután
A Népmese Napi könyvtári délutánon, Benedek Elek életével ismerkedünk meg, lesz
diafilmvetítés, továbbá mesecímeket keresünk Benedek Elek mesegyűjteményekből, és
rejtvényeket oldunk meg a mesékkel kapcsolatban.

Ha szerettek rejtvényt fejteni, mesét olvasni , szívesen látunk!

Kapcsolat: Olajos Éva könyvtáros olajoseva@freemail.hu

Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Könyvtár
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

2013. 09. 27. 10:00 - 14:30

Népmese Felolvasó Nap
Az általános iskola osztályait (alsó- és felső tagozat) az általuk kiválasztott magyar népmesével
(vagy részlettel) várjuk felolvasásra a Gyermekbirodalomba!
Óránként cserélődnek az osztályok, csoportok. A hagyományosan megrendezésre kerülő
mesemondó-találkozó leendő résztvevőinek nagyszerű lehetőség ez az alkalom a kedvenc
meséjük felolvasására.

A nap zárásaként óvodapedagógus olvasónk mesél a közönségnek. Szeretettel várunk minden
meseszerető gyermeket és felnőttet!

Kapcsolat: Dobos Matild tildade@gmail.com
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Szent László ÁMK Óvodája
6500 Baja, Vöröskereszt tér 1.

2013. 09. 30.

Délelőtti foglalkozás keretében megismerkednek a gyerekek a régi népmese- mondási
hagyományokkal, majd egy idős nagymamától mesét hallgatnak. Ezután az óvónők mesejátékát
nézhetik meg a gyerekek: "Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack" címmel.

Kapcsolat: Szarvasné Vancsura Margit margit.vancsura@gmail.com

Városi Könyvtár Kiskunmajsa
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 62.

2013. 10. 02., 04.

Mesedélelőtt a könyvtárban: bábelőadás óvodás csoportoknak – Benedek Elek meséinek
előadása a könyvtárosok által.

Kapcsolat: Ladányi Ágnes gyermekkönyvtáros 77/481-630 majsaagi@vkmajsa.hu www.vkm
ajsa.hu

BÉKÉS MEGYE
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Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 50.

2013. 09. 30.

"Elindult hát világot látni" a mesebeli szegénylegény és szegényleány, megfogadták nem
élnek addig boldogan, míg minél több embernek nem mondanak mesét. Gyomaendrőd több
közintézményében, iskolákban, óvodákban, hivatalokban állnak meg és mondanak mesét.

A rendezvény helyszínei:
Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola,
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Csemetekert Óvoda,
Germekliget Óvoda, Margaréta Óvoda, Százszorszép Óvoda,
Szivárvány Óvoda, Térségi Gondozási Központ,
Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal.

Kapcsolat: Dinyáné Bánfi Ibolya 20/556-6871 varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu http://hgyvk
.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Jánosházi Sándor Könyvtár és Szabadidőközpont
3422 Bükkábrány, Béke út 37.

2013. 09. 30. 14:00
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A felső tagozatos diákoknak meseíró pályázatot hirdettünk.

A megadott szócsoportokból kell a tanulóknak egyet választaniuk és mesét írni a szavak
felhasználásával:
1.Boszorkány, balettcipő, bolondgomba, kút, szuperszónikus, varázstükör

2. Királyfi, kacsalábon forgó palota, tűsarkú cipő, tanító néni, láthatatlanná tévő köpeny, BMW

3. Sárkány, benzin, szótár, üveghegy, narancsos tic-tac, öltöny

4. Óriás, gördeszka, tengerpart, nyomozó, napszemüveg, üveggömb

5. Törpe, zseblámpa, kincses ládikó, edzőcipő, számítógép, mobiltelefon

6. Medve, vízi bicikli, borz, dezodor, varázsfuvola, a beszélő fa

Leadási határidő: 2013. szeptember 26. Eredményhirdetés szeptember 30-án lesz

Alsó tagozatosoknak mesevetélkedőt tartunk az olvasóteremben 14 órától.

Kapcsolat: Birinyiné Kelszó Anita birinyi74@gmail.com
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Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolája, Könyvtár
3700 Kazincbarcika, Mikszáth k. u. 2.

2013. 09. 30.

Vándorúton a mesék világában
4.-5. osztályosoknak szervezünk játékos mesedélutánt.A foglalkozás keretében
mesefolytatás,meseillusztáció, új mesék "bemutatása",mesék kicsit másként kerünekl az
"étlapra".
Várunk mindenkit,aki szereti a meséket , és már próbálkozott esetleg meseírással is.

2013. 10. 01. 12:00

Hétmérföldes csizmával Meseországban - játékos vetélkedő
Alsó tagozatosoknak rendezünk játékos vetélkedőt,ahol bejárhatják a mesék
birodalmát.Barangolásuk során próbákat kell kiállniuk,barátokat szerezniük,akik segítségükre
lesznek a feladatok megoldásában. A próbáknáll nemcsak olvasottságukra leszünk
kíváncsiak,hanem kreativitásukat,csapatban való dolgozni tudásukat is felkell használniuk.A
vetélkedő során félkrajcárokat is gyűjthetnek a próbázók,amik a vetélkedő végén apró
ajándékokra válthatók be.Minden résztvevő MENLEVELEt kap a Sárkányok birodalmába.Ez a
menlevél későbbi könyvtári foglalkozásokra is belépőül szolgál.

Kalandra fel!

Kapcsolat: Haraszti Istvánné könyvtáros tanár erzso0710@freemail.hu

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
3780 Edelény, István király útja 49.
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2013. 09. 27. 17:00

"Füleitekkel LÁSSATOK mesebeszédet"
Előadó: Ilyés Szabó Anna

Kapcsolat: Fábiánné Mike Erzsébet konyved@t-online.hu

Németi Ferenc Városi Könyvtár
3910 Tokaj, Bajcsy- Zs. E. u. 9.

2013. 09. 25-27.

Tervezett programjaink:

Szeptember 25-től 27-ig minden délután magyar népmesék nézése és hallgatása a
könyvtárban.
Szeptember 26-án NON-STOP meseáradat. Magyar népmesék felolvasása alsó tagozatos
gyerekeknek.

Kapcsolat: Kunné Gaszper Judit 47/353-287 konyvtar-tokaj@t-online.hu

II. Rákóczi Ferenc Megyei Városi és Megyei Könyvtár
3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.
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2013. 09. 26. 14:00

Jó pásztorok muzsikája. Okos Tibor (Gajdos zenekar) népzenész hangszerbemutatója.

Feladat leírása: a magyar néphagyomány hangszereivel való ismerkedés rendhagyó óra
keretében, a résztvevők bevonásával.

Kapcsolat: Miklós Katalin mkatalin@rfmlib.hu

CSONGRÁD MEGYE

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
6647 Csanytelek, Kossuth u.12.

2013. 09. 30.

Meseműhely:
A Kacor király c. mese feldolgozása négy csoportban forgószínpad jelleggel (bábkészítés,
mesejelenet rajzolás, drámajáték. mesedemonstrálás).

Kapcsolat: Kátainé Erika 30/558-2887 viola.erika@citromail.hu
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Rókusi Általános Iskola könyvtára
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 37.

2013. 09. 30.

Az iskola könyvtárában a nap folyamán egy népmesékkel kapcsolatos játékos feladatlapot lehet
kitölteni a megadott könyvtári könyvek segítségével. A tanulók egyénileg és osztályokkal
közösen is megoldhatják a feladatokat.

Délután iskolánk pedagógusai olvasnak népmeséket a könyvtár olvasóinak, osztályoknak.

Kapcsolat: Németh Szilvia könyvtárostanár nemeth.szilvi87@yahoo.com http://rokusikonyvta
r.blogspot.hu

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi
Otthonos Óvodája könyvtára
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

2013. 10. 10.

Program:
Nagyok mesélnek kicsiknek
Rajzpályázat, illetve a pályaművekből nyílt kiállítás
Mesedélután

Kapcsolat: Csüllögné Bogyó Katalin könyvtárostanár csbk@jgypk.u-szeged.hu http://www.jg
ypk.hu/gyakktar
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Tisza-parti Általános Iskola, rajz- és ének terem
6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

2013. 10. 01. 14:00

A népmese napja szeptember 30.
A zene világnapja október 1.

5. és 6. osztályos diákoknak meseíró, meseillusztráló és népdaléneklő versenyt hirdetünk.

1. Írj saját mesét a népmese elemeit felhasználva!
vagy
2. Készíts illusztrációt kedvenc népmesédhez!
esetleg
3. Énekelj el egy számodra kedves népdalt!

A legsikeresebb meséket együtt elolvassuk, az illusztrációkat kiállítjuk, a népdalokat közösen
meghallgatjuk.

Kapcsolat: Gazsóné Sári Mária könyvtáros iskola@tiszaparti.hu

FEJÉR MEGYE
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BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtára
2060 Bicske, Kisfaludy u. 29.

2013. 09. 23-30.

A NÉPMESE HETE

Programok:

Mesebeli barangolások Hetedhét országon keresztül óvodai és iskolai csoportok számára
előzetes bejelentkezés alapján a gyermekkönyvtárban. Időpontok: szeptember 23-27. naponta
9-14 óráig A mesebeli vándorúton Domokos Katalin és Endrédiné Szabó Erika könyvtárosok
kalauzolják a gyerekeket.

Könyvtárosok interaktív mesedélutánja (Meseolvasás és szerepjátékok) Időpont:
szeptember 25-én (szerdán) 16,30 órakor a gyermekkönyvtárban

Száll a mese szájról szájra... Mesemondó gyerekek és felnőttek bemutatkozó műsora a
gyermekkönyvtárban Időpont: szeptember 30. (hétfő) 14 órától

.

Kapcsolat: Endrédiné Szabó Erika erika.szabo@nkvk.hu

Németh László Általános Iskola
8000 Székesfehérvár Salétrom u. 4-6.

Iskolánkban már több éves hagyomány, hogy szeptember utolsó napjaiban megrendezzük a
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Mese Hete c. programsorozatunkat.

Könyvtárunkban mesesarkot alakítunk ki, ahová egész héten várunk kicsiket és nagyokat
mesehallgatásra. Gyerekeink mindig szívesen rajzolnak is kedvenc történeteik hőseiről, mi
pedig büszkén állítjuk ki alkotásaikat aulánkban.

Városunkban több mint tíz éve működik egy olyan alkotóműhely, ahol gyerekek írhatnak saját
meséket. Azóta a legjobban sikerült műveket könyv alakban meg is jelentették. Iskolánk - a
Mese Napja tiszteletére - e kötet megismerésére indít levelezős szövegértési versenyt alsó
tagozatosok számára.

A jeles nap alkalmából intézményünkben létrehozunk egy Mesefaloda nevű könyvcserélő
klubot is, ahol tanulóink megunt kiadványaikért cserébe választhatnak a társaik által felajánlott
kötetekből. Minden behozott példányért egy kártya jár, ezzel "fizetnek" az elvinni kívánt
könyvért. Ha azt az új kötetet sem akarják megtartani, visszahozhatják, amiért megint kártya jár,
így egyetlen feleslegessé vált kiadvány beadásával számtalan új művet ismerhetnek meg,
teljesen ingyen.

Kapcsolat: Takácsné Biró Gabi egye@chello.hu

Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola
8060 Mór, Kodály Zoltán u. 28.

2013. 09. 26.

Gárdonyi Gézára emlékezünk születésének 150. évfordulója alkalmából. Az iskolarádióban a
3.b osztályos tanulók emlékeznek az íróról. A legszeretettebb magyar királyról szóló meséjét
mondja el Hartmann Réka: Kinek diák, kinek király.
Hagyományaink szerint az alsótagozatos tanító nénik mesét mondanak az osztályukban.
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Meseillusztrációkat készítenek a gyerekek, ezekből kiállítást szervezünk.

Délután asztfaltrajzokkal díszítik az iskola udvarát.

Kapcsolat: Horváth Katalin katalin.hkatalin@gmail.com

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Gyárvárosi és Szabadhegyi Általános és Középiskola Kodály Zoltán Általános Iskola
Könyvtára
9028 Győr, Tárogató u. 18.

2013. 09. 30. 12:40-14:30

Az iskola felsős tanulói mesélnek az alsó tagozatos kicsiknek, illetve rajzfilm vetítés lesz a
"Magyar népmesék" sorozatból . A program címe: „Mese-vár a könyvtárban”.

Kapcsolat: Vargáné Blága Borbála könyvtáros vilagossag@vipmail.hu

Városközponti Tulipános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskolája
9021 Győr, Nagy Jenő utca 2.
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Iskolánkban, a nyolcadik osztályos színjátszó tanulók társaik segítségével népmesehősök
jelmezeibe öltözve meséket olvasnak fel a kicsiknek Benedek Elek mesegyűjteményiből. A
program további részében teszteket töltenek ki a tanulók, amelyek Benedek Elek
mesegyűjteményeihez kapcsolódnak.A legügyesebb kitöltők jutalomban fognak részesülni,
amelyet a karácsonyi ünnepségen adunk át.

Kapcsolat: Schmidtné Balázs Lívia szervező radnoti.konyvtar@freemail.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

HEVES MEGYE

Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
3300 Eger, Kossuth út 8.

2013. 09. 30. délután

A harmadik-nyolcadik osztályok képviselői részt vesznek a honlapunkon és az iskola
hirdetőtábláin megjelenített programokon.

29 / 54

A népmese napja - Csatlakozók - 2013
2013. szeptember 13. péntek, 00:00

1. Prezentáció Benedek Elek életútjáról
2. Meseolvasás és -hallgatás Benedek Elek meséiből
3. Beszélgetés a mese szerepéről életünkben
4. Vélemények összegyűjtése írásban, ami a honlapunkon megjelenik majd
5. A résztvevők jutalomban részesülnek (könyvjelző, képeslap, órarend, jutalomkártya)

Kapcsolat: Csatóné Poczok Katalin könyvtáros csatone.katalin@ward-maria.hu

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Nagykörűi Művelődési Ház
5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

2013. 09. 27.

A Nagykörűi Művelődési Ház-IKSZT a Magyar Népmese Napja alkalmából népmesemondó
versenyt hirdet.
A versenyre a következő korosztályokban lehet nevezni:
I. alsó tagozat 1-2. osztály
II. alsó tagozat 3-4. osztály
III. felső tagozat 5-6. osztály
IV. felső tagozat 7-8. osztály

A versenyre egy szabadon választott népmesével lehet nevezni, melynek időtartama max 4
perc.

Nevezési határidő: 2013. szeptember 20.
A verseny időpontja: 2013. szeptember 27.
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Kapcsolat: Vágóné Horváth Mária 30/48-92-310 vagomara@gmail.com

Újszászi Városi Könyvtár
5052 Újszász, Damjanich út 2.

2013. 10. 09. 14:00-tól

Az újszászi Városi Könyvtár - az elmúlt évekhez hasonlóan - csatlakozik a A népmese napja
2013. programhoz.
Ebből az alakalomból könyvtárunk Mesemondó versenyt szervez , amelyen alsós gyerekek
indulhatnak szabadon választott népmesével.

A legjobbak jutalomkönyvet kapnak.

Kapcsolat: Sz. Borsányi Anna könyvtáros ujszaszkonyvtar@pr.hu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Pinocchió Bábcsoportja
2536 Nyergesújfalu Tömegszervezeti Székház Bartók Béla út 2.
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2013. 10. 05. 16:00 - 19:00

"Mesecsokor"

A harminc éve működő gyermekbábcsoport tart előadást csupa-csupa magyar népmese
feldolgozásával.

A műsor:
1 – Icinke-picinke mese,
2 – Kígyós Jancsi,
3 – Három zsák ravaszság,
4 – Én elmentem a vásárba félpénzen,
5 – A molnár, a fia és a szamár,
6 –Az aranyszőrű bárány (avagy Mátyás király és az igazmondó juhász).
Befejezésül az ünnepi hangulathoz illeszkedve bábokkal eltáncoljuk
7 – Erkel Ferenc: Palotását.

Kapcsolat: Sára Lászlóné, a Pinocchió Bábcsoport vezetője 34/540-067 sara43@freemail.hu

Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 8.

2013. 09. 30. 09:00 - 19:00

9.00-11.00: A szegény ember szőlője - interaktív mesejáték óvodásoknak
13.00-15.00: Aki nem hiszi, járjon utána - vetélkedő a népmesék világában barangolva
16.00-16.30: Mesés táncok (Néptánc, társastánc, Fittkid -bemutató)
16.30-19.00: Boszorkányok, sárkányok, tündérek: barkácsolás és meseolvasás hamuba sült
pogácsa mellett
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Kapcsolat: Mikolasek Zsófia gyermekkönyvtáros, 34/540-067 zsofiamikolasek@gmail.com

Magyary Zoltán Művelődési Központ / Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
2890 Tata, Váralja u. 4.

2013. 10. 05. 10:00 - 17:00

Egész napos játszóházzal várjuk a kézműveskedni vágyókat, melynek témája természetesen a
népmese lesz.

A Mesemaraton szobában DVD-s mesevetítés lesz és reményeim szerint diavetítés formájában
is nézhetnek a gyerekek mesét.

A Mesesarokban egy óvónő mesél majd a gyerekeknek mesekönyvekből, amihez kapcsolódik
egy program: a gyerekek a hallott meséről készíthetnek rajzot, illusztrációt.

Délelőtt és délután is táncházban tanulhatják el a néptánc alaplépéseit az érdeklődők.

16.00 órakor pedig a Magyar Népmese Színház Többsincs királyfi című meseelőadásával zárul
a Magyar Népmese Nap Tatán.

Kapcsolat: Fülöp Mária művelődésszervező fulop.maria@tataivaroskapu.hu www.tataivarosk
apu.hu
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NÓGRÁD MEGYE

Balassi Bálint Megyei Könyvtár
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

2013. 09. 27. 10:30

Mesedélelőtt a könyvtár gyermekrészlegében, ahol a könyvtáros nénik Benedek Elek meséket
olvasnak fel kisiskolásoknak és óvodásoknak.

Kísérő program: Könyvkiállítás Benedek Elek mesekönyveiből.

Kapcsolat: Holtai Zsuzsanna gyermekkönyvtáros zsuzsanna.holtai@gmail.com

SOMOGY MEGYE

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Gyermekrészleg
Siófok, Fő tér 2/a.

2013. 09. 30.
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Kedves Óvónénik, Tanítónénik és Tanítóbácsik!

A siófoki Gyermekkönyvtár egy régi hagyományt folytatva
sok szeretettel vár Benneteket a Népmese Napjára!

Ez a jeles nap egy nagyszerű író, Benedek Elek nevéhez fűződik. De vajon miért?
Eláruljuk Nektek ezt a titkot:
1859. szeptember 30-án született Benedek Elek. Emlékére rendezik meg 2005 óta a Népmese
Napja című rendezvényt országszerte.
Az elmúlt években - 2005 óta - a mi könyvtárunk is többféle programmal tisztelgett a magyar
népmese, és Benedek Elek munkássága előtt.
Ebben az évben újra folytatjuk ezt a hagyományt.

Addig-addig törtük a fejünket, míg a következő okosságok pattantak ki belőle:

Az apróságokat és az első osztályosokat felolvasással,
mesefigurák készítésével várjuk.

A nagyobbakat mesés játékos feladványok, és óriási mesebeli társasjáték várja természetesen
meseszereplőkkel!

Várunk minden kicsit és nagyot, gyermeket és felnőttet!

Kapcsolat: Tóth Róbertné Laki Judit 84/506-598 (19-es mellék) gyermekkvt@konyvtar-siofok.
hu
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Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény
7530 Kadarkút, Fő utca 1.

2013. 09. 23-30.

Mesemaraton – szeptember 23-szeptember 27-ig
2- 3 fős csapatokkal (tanulószobai illetve a könyvtárban megoldható feladatok)

Mesemondó verseny szeptember 30-án, 14:00 órától

Kapcsolat: Pandur Emese könyvtárostanár 82/581-006 jalicskonyvtar@gmail.com

Községi Könyvtár és Művelődési Ház
8719 Böhönye, Fő u. 47.

2013. 09. 26.

Iskolánk 3. és 4. osztályos diákjainak mesevetélkedőt rendeztünk. Benedek Elek életéről egy
totót töltöttek ki a gyerekek,azután meserészletek alapján volt mese felismerés.Puzzle készült a
mesealakokról,amelyet nagy igyekezettel rakosgattak össze.Mesedramatizálás, és a
mesefigurák rajzban való megörökítése is a feladatok közé tartozott.Végül saját meséjét mondta
el "Ki adja a kenyeret" címmel, településünkön élő író és előadó Balogh Márta.

2013. 09. 28.

Mese felnötteknek. Sebestyén István ének és mesemondó népművész volt a vendégünk.Az
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erdélyi, székely humor, pajzán mesevilág elevenedett meg rendkívül szuggesztív előadásában.

Kapcsolat: Dr. Savanyó Józsefné intézményvezető 82/322-590 postmaster@bohkonyv.t-onli
ne.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Képes Géza Általános Iskola
4700 Mátészalka, Szokolay Örs út 2-4.

A mátészalkai Képes Géza Általános Iskola 2005 óta, mint minden évben, az idén is csatlakozik
a MAGYAR NÉPMESE NAPJA felhívásához.

Iskolánk minden alsó tagozatos osztálya jelentkezett az idei mesemondásra,
-olvasásra,-hallgatásra illetve dramatikus előadásra, bábelőadásra. Van olyan osztályunk is,
akik a szülőket is meghívták, hogy meghallgathassák gyermekeik mesemondását.

A felsősök a magyar órák keretében emlékeznek meg Benedek Elek születésnapjáról.

Néhány éve meghívjuk az ovisokat is programjainkra, az idén is így szervezzük. Reméljük, most
is sikeresek és jó hangulatúak lesznek népmesei programjaink.

Kapcsolat: Konczné Jeszenszki Éva könyvtárostanár koncznejeva@citromail.hu
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Képes Géza Városi Könyvtár
4700. Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 22.

2013. 09. 27.

Meséről mesére: meseolvasás nyitástól zárásig

Könyvtárunk az idén az alsótagozatos gyerekeket várja szeptember 27-én nyitástól zárásig
meseolvasásra, mesemondásra, mesehallgatásra. Az osztályok óránként váltják egymást.

Kapcsolat: Horváthné Lukács Mária gyermekkönyvtáros hlm1966@gmail.com

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

2013. 09. 30. 10:00 - 18:00

Mesemondó- és felolvasónap magyar és más népek népmeséiből

Idén már kilencedik alkalommal szervezzük programunkat, melyre várunk minden mesélni
szerető gyereket, szülőt és nagyszülőt, óvodás és iskolás csoportot, főiskolást, pedagógust,
közéleti személyt, intézményvezetőt, művészt, sportolót; mindenkit, aki szívesen vállalkozik
arra, hogy felolvassa vagy elmondja legkedvesebb népmeséjét.
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Célunk, hogy ezen a napon minél több népmesét mondjunk és hallgassunk!

A mesemondás vagy felolvasás időtartama - egyéni részvétel és csoportok esetén is maximum 3 perc mesénként.
A felolvasásra vagy elmondásra kerülő mesék a magyar népmesekincsből és más népek
népmeséiből választhatók!

A mesemondásra az előzetes jelentkezéseket 2013. szeptember 27-ig várjuk, de a felolvasás
napján, a helyszínen is lehet jelentkezni!

Kapcsolat: Ignácz Lászlóné Mónika 42/598-881 gyermekkonyvtar@mzsk.hu

TOLNA MEGYE

Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső Gyermekkönyvtár
7030 Paks, Villany u. 1.

2013. 09. 25 - 10. 04.

Kakaó parti szeptember 25-én /szerda/ 16.30-tól
Sündisznócska lovagol című mese hangzik el. Meghallgatják Halász Judit Sündisznó ének című
dalát, majd sógyurmából és kartonpapírból is készülhet sündisznócska . Lehet színezni és a
végén nem maradhat el a kedvelt kakaó sem.

Óvodás csoportoknak:
Benedek Elek: Az egerecske című mese olvasása, meséhez kapcsolódó találós kérdések,
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mondókák, játékok.

Általános iskolásoknak:
Beszélgetés Benedek Elekről, a mesékről majd az 1-2. osztályosoknak A meggondolatlan szó
című mese feldolgozása szóban sok-sok kérdés alapján. 3-4. osztályosoknak A csúnya királyfi
és a szép királykisasszony című mese feldolgozása írásban.

Kapcsolat: Lázár Ágnes gyermekkönyvtáros 75/830-360 lazar.agnes@paks.hu

Pákolitz István Városi Könyvtár és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közös fenntartású
gyermekkönyvtára
7030 Paks, Villany u. 1.

2013. 09. 26 - 09. 30.

A könyvtárba ebben az évben másodszor hívunk meg gyerekeket a magyar népmese napja
alkalmából rendezett mesemondó napokra. NAGYOK MESÉLNEK KICSIKNEK címet adtuk
rendezvénysorozatunknak, mert felső tagozatos – versmondó, mesemondó, szép magyar
beszéd versenyen részt vett – tanulók olvasnak az alsó tagozatos és a nagycsoportos
óvodásoknak magyar népmesét. A meséket Benedek Elek gyűjtéséből válogattuk.

Szeptember 23-ától szeptember 26-áig az iskola összes alsó tagozatos osztályát, szeptember
30-án pedig a Bendedek Elek Óvoda három tagóvodájának iskolás korú nagycsoportos
óvódását várjuk. A meghallgatott meséről a gyerekek kedvük szerint illusztrációt készíthetnek,
melyeket október elején az iskola aulájában kiállításon mutatunk be.

Összesen kb. 220 alsó tagozatos és 110 óvodás gyermeket várunk.
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Kapcsolat: Pétersz Mária rakoczi.konyvtar@paks.hu

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Gyermekkönyvtár
7100 Szekszárd, Augusz u. 5.

2013. 10. 02. 15:00

Állatmesék - Kovács Gábor muzsikus zenés gyermekműsora

Kapcsolat: Nemes Rita 74/312-209 rita.nemes@gmail.com

VAS MEGYE

Berzsenyi Dániel Könyvtár, Gyermekkönyvtár
9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

2013. 09. 30-tól a csoportok bejelentkezéséhez igazodva

A mesélés hagyományát, a szájhagyomány útján átadott történetek jelképeit felelevenítendő, a
Berzsenyi Dániel Könyvtár szeptember 30-tól gyermekkönyvtárában népmeseolvasással, a
mesékhez kapcsolódó rejtvényekkel, kézműves foglalkozással várja a bejelentkező óvodai és
iskolai csoportokat.
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Gyermekkönyvtárunk tulipános ládájából bújnak elő az Égig érő paszuly és a Sárkánymese
szereplői , hogy segítsenek a közös varázslatban.

A foglalkozáson résztvevők saját készítésű sárkányukkal távoznak, így otthon is felidézhetik a
közös olvasás, a könyvtári látogatás élményét.

Kapcsolat: Zsigri Mária 94/513-544 gykvt@bdmk.hu

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor u.29.

A nagy mesemondóra és népmesegyűjtőre, Benedek Elekre emlékezve az idei tanévben is
számos programmal vár mindenkit iskolánk könyvtára 2013. szeptember 30-án, A népmese
napja alkalmából.

Meghirdetésre kerül az
„Egyszer volt, ma is van”
elnevezésű meseíró pályázatunk.
Ez alkalomból olyan alkotásokat várunk, amelyekben a hagyományos és modern népmesei
elemek keverednek.
A mesék leadási határideje: 2013. 10. 02.
2013. szeptember 30-án 14 órától minden meseszerető diákot vár a
MESE-MOZI
ahol a legszebb népmesékből tartunk vetítést.

„Egyszer volt, hol nem volt…”
elnevezésű mesés mese-vetélkedőnkre várjuk a mesék iránt érdeklődő 3-8. osztályos tanulókat.
Akik kedvet kaptak a játékos megmérettetéshez 2013. szeptember 26-ig nevezhetnek tanító
nénijüknél vagy az iskola könyvtárában.
A legügyesebb csapat értékes jutalmakban részesül.
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Kapcsolat: Szegleti Veronika igazgató iskola@kx.hu

Gothard Jenő Általános Iskola
9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.

2013. 09. 30. 14:00

"Mese, mese mátka" népmesei vetélkedő

A döntőt 3 írásbeli forduló előzte meg. A játékban 6 szombathelyi általános iskola (3.-4.
osztályos) tanulói vettek részt.Összesen 12 csapat. A vetélkedőt a Gothard Jenő Általános
Iskola a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0088 pályázata keretében hirdette meg és bonyolította le.

Kapcsolat: Fülöp Katalin projektmenedzser 20/427-2526 fulop.kato@gmail.com

Neumann János Általános Iskola Könyvtára
9700, Szombathely, Losonc utca 1.

2013. 09. 30.

Ebben az évben újra kinyit a Mesekuckó, ahol minden diákunk – kicsiktől a nagyokig –
legalább egy mesét hallhat a nap folyamán. Az 1-2. osztályosok Mesejátékkal, a 3-5.
osztályosok Kincskereső játék segítségével bizonyíthatják, hogy sok magyar népmesét
ismernek.
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Kapcsolat: Kajtárné Tancsics Hajnalka könyvtárostanár kthajni@t-online.hu

VESZPRÉM MEGYE

Báthory István Általános Iskola
8200 Veszprém, Halle u. 10.

2007 óta a mi iskolánk is megünnepli a Népmese napját. Első években vetélkedőket
szerveztünk a gyerekek számára. 2010-ben a tanító nénik mesejelenetet mutattak be. Ezt
nagyon élvezték a gyerekek, így elhatároztuk, hogy minden népmese napon mi is álruhát
öltünk, és megörvendeztetjük őket egy- egy mesének a bemutatásával.

Az idei mese címe: Árgyélus és Tündérszép Ilona.

A felhívásunk is ehhez kapcsolódik: rajzokat, bábokat illetve képregényt készíthetnek a
meséről, és a három ördög nevében: „Minket aztán jól rászedtek” címmel néhány mondatos
fogalmazást írhatnak. A legjobbakat jutalmazzuk.

Kapcsolat: Gerölyné Joó Katalin tanító néni geroly26@gmail.com

Mandorla Teázó
8200 Veszprém Egyetem utca 15.
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2013. 09. 30. 17:00

Mesél: Tölgyesi Írisz
Hegedül: Szerdahelyi Boldizsár

Tervezett program: Benedek Elek által gyűjtött és stilizált mesék mondása és interaktív
feldolgozása. Az égig érő fa, Csodahegedű, Mese a kökényszemecskéről.

http://www.facebook.com/events/166415310220185/

Kapcsolat: Tölgyesi Írisz irisztolgyesi@gmail.com

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Gyermekkönyvtár
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.

2013. 09. 30. 17:30

A meséknek fontos szerepe van abban a folyamatban, amely során a gyerekek a közösség
normáit, viszonyait ismerő és elfogadó felnőtté váljanak. A közösség által jóváhagyott történetek
segítik megismerni az értékeket, megtanulni a viselkedési normákat. A hosszú múltra
visszatekintő mesemondó alkalmakra emlékezve, valamint ezen hagyományt fenntartva
szeretettel várjuk a kedves szülőket és gyerekeket mesemondásra, mesehallgatásra és közös
éneklésre.

Mesék, dalok Öreganyám szoknyájáról
Mesélő: Monár Enikő
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Énekel: Nádasné Varga Katalin

Kapcsolat: Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 88/542-505 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

ZALA MEGYE

Batthyány Lajos Gimnázium Tüskés Tibor Iskolai Könyvtára
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

2013. 09. 30.

Az 5. évfolyamba járó tanulók számára könyvtárhasználatra épülő, rendhagyó magyar irodalom
órán feldolgozzuk A csillagszemű juhász című népmesét. A tanulók otthon készített mese
illusztrációiból, báb figuráiból kiállítást rendezünk a könyvtár előterében.

A 8. évfolyamosok számára mese író pályázatot hírdetünk, amelynek legeredetibb darabjait a
könyvtár honlapján tesszük hozzáférhetővé október második hetében.

Kapcsolat: Horváth Éva könyvtárostanár horvath.eva@blg.hu

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
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2013. 09. 30. 14:00

Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szeptember 30-án, a népmese
napján bábszínházi programot szervez. A rendezvény a Ziránó Színház közreműködésével
14.00 órakor kezdődik. A kedves érdeklődők a Babszem Jankó című előadást tekinthetik meg.

Kapcsolat: Tóth Renáta gyeremekkönyvtáros tothrenataster@gmail.com

DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtár
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.

2013. 09. 27. 9.00-14.00

"NÉPEK MESÉI" címmel FELOLVASÓ NAPOT tartunk bármely nép meséjéből, az óvódás,
iskolás csoportokat 30 perces váltásokkal várjuk a felolvasásra, mesehallgatásra.

Kapcsolat: Horváth Anikó aniko@alpha.dfmk.hu

HATÁRON TÚLI INTÉZMÉNYEK

Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola Marosvásárhely
Marosvásárhely, Románia
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2013. 09. 30. 10:00-tól a közös tevékenység

Ebben az évben a 6 magyar alsós osztályt szeretnénk megmozgatni.- meghívottunk lesz a
Teleki Tékából, aki mesét olvas a gyereknek és közösen feldolgozzák azt, megmozgatván
minden jelenlevő gyereket. Iskolánk alsó tagozatán kb.130 magyar gyermek tanul, ezért a
tevékenységet két csoportra osztottuk. A rendezvény 10 órától kezdődik a
kisebbekkel-elókészítősök, elsösök és másodikosok, majd következnek a harmadikosok és
negyedikesek. Ez egy olyan teremben - az iskola dísztermében- fog zajlani ahova egy kiállítást
rendeztünk be magyar népművászeti tárgyakkal ás sok-sok meséskönyvvel. A könyveket a
diákjaink és a tanító kollegák hozták. Ezen kívül minden tanító az osztályában mesét olvas,
Benedek Elekre emlékezik és kiemeljük a nap fontosságát. A gyerekektől rajzokat is kértünk
amelyeken meseszereplők, mesejelenetek lehetnek. Minden évben egy könyvjelzőt is
készítünk, aminke az egyik oldalára Benedek Elek képe kerül és az a mondat, hogy: „A mesék
világa, melyet én bejártam, színekben pompázó világ”, vagy "... fő, hogy dolgozzanak.".

Kapcsolat: Farkas Edit, Tóth Imola imolatoth@yahoo.com

Bod Péter Megyei Könyvtár
Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron utca 14 szám, Kovászna megye, Románia

2013. 09. 30.

Mesél a város! - Együtt a Népmese Napján

Idén, a Népmese Napja alkalmából, könyvtárunk felkér minden sepsiszentgyörgyit, fiatalt és
idősebbet, hogy az általunk indított, Mesél a város című kezdeményezés keretében,
2013. szeptember 30-án, a Népmese Napján, Benedek Elek születésnapján, 11,30 órakor
hallgasson meg egy rövid mesét.
Ily módon, a Népmese Napja tiszteletére szervezett rendezvénysorozat keretében, a magyar
nyelvterület sok más településén több ezer emberrel együtt az örökérvényű mesének lehet
részese, néhány percre visszaváltozva a világra rácsodálkozó, igazságérzetében,
tisztaságában, kíváncsiságában megingathatatlan gyermekké.
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Meghívtuk a helybeli iskolákat, óvodákat, kapcsolódjanak be kezdeményezésünkbe, és a jelzett
időpontban minden osztályban, csoportban ugyanazt a – könyvtárunk által javasolt – népmesét
(Derék Jankó és a kemény kenyér) olvassák fel a gyermekeknek. Az eddigi visszajelzések
tükrében a tanintézmények zömében erre sor kerül.

Ugyanakkor a városban több helyszínen hallgathatják meg a mesét az érdeklődők hétfőn 11,30
órakor, a Plugor Sándor Líceum drámatagozatos diákjainak közreműködésével:
-

az Erzsébet-parkban a pavilonnál,
a Tamási Áron Színház előtt,
a polgármesteri hivatal földszinti előcsarnokában,
Kovászna Megye Tanácsa földszinti előcsarnokában,
a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház gyermekosztályának várótermében,
a Sugás Áruház földszintjén,
a központi zöldségpiacon (a Tega Rt. székhelye melletti kis téren),
a Tein kávézó teraszán.

Emellett a meseolvasásra sor kerül ugyanabban az időpontban könyvtárunk székhelyén,
valamint Sport utcai fiókkönyvtárunkban is. Mindezeken a helyszíneken péntektől plakát fogja
előrejelezni a hétfői meseolvasást.

A mese ugyanabban az időpontban a helyi rádióadókon (Friss FM, Sepsi Rádió, Sláger Rádió)
is hallható lesz.

Legyünk minél többen röpke negyedórára részesei ugyanannak a csodás élménynek,
varázsoljunk közös erővel Sepsiszentgyörgyből mesélő várost!

Kapcsolat: Szonda Szabolcs igazgató szonda_szabolcs@kmkt.ro www.kmkt.ro
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Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
Rév-Komárom, Szlovákia

2013. 09. 30. 16:00

A népmese ünnepe 2013.

Ebből az alkalomból közös, egyazon időpontban zajló, egyszerre mesélésre kértük fel a
révkomáromi magyar tannyelvű óvodákat, iskolákat, bizonyítva, hogy nagy "mesemondónk",
Jókai Mór városában is él a magyar népmese.
A révkomáromi magyar tannyelvű óvodákban 2013. szeptember 30-án a délutáni pihenő előtt,
egyazon időpontban, 12.30 órakor kerül sor Benedek Elek egyik tetszőlegesen kiválasztott
meséjének felolvasására. A város magyar tannyelvű iskoláiban pedig 11.30 órakor.

Közös mesélés a Kossuth téren. Rossz idő esetén a Csemadok Kossuth téri székházában kerül
sor a rendezvényre.

Program:

– Lőrincz Margit színművésznő Az aranyszőrű bárány c. népmesét mondja el
– az Eötvös Utcai Alapiskola Tekergő nevű bábcsoportja a Cirkusz c. bábjátékot adja elő
– ajándékokat sorsolunk a gyerekrajzok készítői között.

Kapcsolat: Dr. Keszegh Margit, az egyesület elnöke jokai.egyesulet@centrum.sk
egyesulet.sk

www.jokai
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Juhász Gyula Alapiskola
93401 Léva, Ul. J. Jesenského 41. Szlovákia

2013. 09. 23-30.

Emlékezés Benedek apóra, meseolvasás, mesefeldolgozás és mesemondás a hét folyamán a
magyar nyelv és irodalom órái keretén belül a alsó és felső tagozaton. Továbbá az alsó tagozat
tanulói és pedagógusai 2013. szeptember 26-án, csütörtökön „Mesenapot“ tartanak az
iskolában.

A Mesenap programja:

1 – Hideg – meleg játék: Keressük meg Meseország kapujának kulcsát!
2 – “A kiskakas gyémánt fél krajcárja“ – mesejáték, pedagógusok játszanak gyerekeknek
Szereposztás: Török császár: Kovács Barnabás tanító bácsi
Kis kakas: Kollárik Edina tanító néni
Szolgáló: Sava Erzsébet tanító néni
Mesemondó: Kiss Éva tanító néni
3 – Mesés puzzle kirakása
4 – Dal tanulása a kiskakasról: Pál, Kata, Péter...
5 – Palota lefestése a gyermek fantáziája szerint

Kapcsolat: Kiss Éva tanító néni 00421 366 221 565 zsmadlevice@gmail.com

Kájoni János Megyei Könyvtár
Csíkszereda, Stadion u. 1/bis, Hargita megye, Románia

2013. 09. 30. 17:00-tól
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Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl,
hetedhét országon egy sánta arasszal innét, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy
könyvtár, ahol sok

Mese, mese, móka lesz
2013. szeptember 30-án, a Népmese Napján, mivel

a Kájoni János Megyei Könyvtár idén is megtartja ezt a jeles napot. A város minden pontjáról
jobbnál jobb, ügyesebbnél ügyesebb, erősebbnél erősebb csapatok (tanitónéni 5 diákjával - II.,
III., IV. osztályosok) vesznek részt, mérik össze tehetségüket, kreativitásukat az alábbi 7
próbás feladatban:
1 – egy rövid, tréfás magyar népmese dramatizálása,
2 – jelmezek készítése a meséhez (az idő rövidsége miatt itt elég egy -két olyan ötlet, apró
jelzésszerű utalás, mely a szereplő jellemére, tevékenységére stb. utal – pl. egy piros fehér
pöttyös főkötő, egy fakanál-szakács, fekete fejkendő-öregasszony stb.)
3 – bemutatkozás ( 1-2 mondat arról, miért épp az illető csapatnevet és mesét választották)
4 – a választott mese eljátszása (tehetség, ügyesség)
5 – előadásmód (helyes, szép, tiszta beszéd, kifejezésmód, hangsúlyozás stb.)
6 – max. 10 perc a bemutatkozás és a mese lejátszása (fontos)
7 – humor (fontos)
A 3 bölcs (3 tagú zsűri) dönt arról, hogy ki a legjobb. A 7 próbás feladat győztes csapata
értékes kincseket (könyveket) kap jutalmul, de egyik csapat sem fog üres kézzel távozni.
Eme nemes próbákon való részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés (csapatnév, a választott
mese címe) szeptember 18-ig a gyermekrészlegen 8,00-15,00 óra között telefonon vagy
személyesen (tel.0753/073489, 0736634648 – Török Edit).

Szeretettel várjuk a meséket kedvelő tanítónéniket és csapataikat.

Kapcsolat: Török Edit 0753/073489, 0736634648 edittrk@yahoo.com

Maros Megyei Múzeum
Marosvásárhely, Románia
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2013. 09. 29. 16:30-tól

"A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni."
/Bruno Bettelheim/

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy olyan együttlétre, amikor mesélés mellett
lehetőség lesz játszani, táncolni, kézműves tevékenységeken résztvenni és rádiózni. A szülők a
népmese személyiségfejlesztő szerepéről hallhatnak előadást. Az előadást dr. Kádár
Annamária, a Mesepszichológia könyv szerzője tartja.

Kapcsolat: Kádár Annamária annacska@gmail.com

Zelk Zoltán Gimnázium
Érmihályfalva, Ady Endre u. 16.sz., Bihar megye, Románia

2013. 09. 30.

A délelőtt folyamán az öt osztály diákjai saját tantermükben emlékeznek meg Benedek Elekről
és a népmese napjáról. Kedvenc meséskönyveiket bemutatják egymásnak és felolvasnak
kedves meserészleteket. Kiállítjuk a gyerekek rajzait, melyek idén az Égig érő fa című meséről
készülnek. A meghívott meglepetés vendégek elmesélik kedvenc meséjüket, szünetekben
pedig a magyar népmesék sorozatból nézhetnek meg néhányat a számítógépen. Ebéd után
közös játékkal és ünnepléssel folytatjuk a napot. A harmadikos és a negyedikes gyerekek
mesedramatizálást mutatnak be a kisebbeknek.
A nap végén minden gyerek belebújhat kis időre a legkisebb fiú bőrébe, aki hamuba sült
pogácsával indult útnak, hogy kiállja a három próbát. Ezért különböző ügyességi versenyeket
szervezünk: gólyalábon való járás, célbadobás krumplival, teke játékok, zsákban futás, dió
törés. Időközben a kézműves asztalt is felkereshetik, ahol elkészíthetik a királykisasszony
nyakláncát és a táltos lovat, akinek a segítségével Jánoska kiszabadította a királylányt. Záró
mozzanatként minden gyerek kap egy oklevelet, amely igazolja, hogy sikeresen teljesítette a
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mesehőssé válás próbatételeit.

Kapcsolat: Molnár Lilla tanítónő 0040 740 656 341 molnar_lilla@freemail.hu

MAGÁNSZEMÉLYEK
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