
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a 
népmese napja.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de 
mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szo-
rulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük 
újra, és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, 

értékes, unoká-
ink számára is 
feltétlenül meg-
őrzendő, mese-
beli kincseket!”

( R é s z l e t  a 
Magyar Olva-
s á s t á r s a s á g 
2005-ös felhí-
vásából)

A n é p m e s e 
napját első ízben 
2005. szeptem-
ber 30-án ren-
dezték meg. A 
nap célja, hogy a 
könyvtárosok, 
az óvónők, a pe-
dagógusok és a 
mesével foglal-
kozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőt-
tek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak 
mind a magyar, mind más népek meséi felé.

A zöld szívesekkel csatlakoztunk a meseolvasók táborához, 
és feladatként minden osztályban fel kellett dolgozni egy, a 
természettel vagy az állatokkal foglalkozó mesét. A feldol-
gozást egy meseillusztrációval fejezték be a gyerekek. A szép 
alkotásokat kitettük a folyosóra, hogy mindenki láthassa.

Újrafeldolgozás, újrahasznosítás, recycling… Sokfélekép-
pen nevezzük, de mindegyiknek egy a lényege: az anyagában 
történő hasznosítás. A szelektív hulladékok újrafeldolgozásával 
jelentős mennyiségű elsődleges nyersanyagot takaríthatunk 
meg, ami a környezet szempontjából mindenképpen kedvező. 
„A szelektív hulladékgyűjtés csak egy eszköz a tiszta környezet 
elérése érdekében, nem pedig maga a cél!” Az őszi szünet előtt 
a takarékosság jegyében tartottuk meg a zöld szívesek foglal-
kozását, amelynek az újrahasznosítás volt a fő témája. A gyere-
kek papírgurigából készítettek ceruzatartót.

Fontos, hogy a gyerekek megtanulják és felnőtt korukban 
majd alkalmazzák is ezeket az ismereteket.

Zöld szívesek

Az 1956-os városi emlékműsor margójára
Nem könnyű olyan dologról írni, ami nagyon személyes, 

azzal a tudattal, hogy azt valószínűleg sokan elolvassák, mégis 
szeretném megosztani az olvasókkal, hogyan készültünk fel 
általános iskolánk tanulóival az október 23-i városi ünnepségre.

A kezdetektől fogva nehéz feladatnak és nagy kihívásnak 
gondoltam, hiszen idén volt az 1956-os forradalom 60. évfor-
dulója, ezért ehhez méltó, színvonalas műsorral kívánt iskolánk 
az esemény előtt tisztelegni. 

A forgatókönyv összeállítása során sokszor kellett magamba 
mélyedni, hogy számomra, aki személyesen ugyan nem élte 
meg ezeket az eseményeket, de a családtagjaim, ismerőseim kö-
zött van, aki maga is részese volt ennek a nagyszerű időszaknak, 
mit is jelenthet '56. Gondolkodtam azon is, hogy vajon mit 
jelent a mai generációnak, illetve hogyan lehet nekik egy kicsit 

elmesélni, velük megértetni a történteket, hiszen a nézőtéren a 
meghívott vendégeken kívül legnagyobbrészt diákok ülnek 
majd. 

Ehhez igyekeztem megtalálni és felhasználni a megfelelő 
költeményeket, személyes visszaemlékezéseket, történelmi le-
írásokat, korabeli képi dokumentációkat és a mindezt alátá-
masztó zenét. A koncepció fókuszában elsősorban az állt, hogy 
ennek a 60 évvel ezelőtti néhány őszi hétnek a legfontosabb 
történéseit a rendelkezésünkre álló 20-25 percben feleleve-
nítsük, nem elfelejtve az egyéni sorsokat (családok felbomlása, 
családtagok elvesztése, a gyermekek félelme, az eszméért való 
áldozathozatal), és mindezt úgy, hogy a felkészülés során 
maguk a szereplők is minél jobban megértsék, amit nekik majd 
a színpadról is érzékeltetniük kell a nézőkkel.

Tekintettel arra, hogy ebben a tanévben kezdtem el tanítani a 
Dózsa Iskolában, még nem volt alkalmam tapasztalni, hogy 
milyen műsorokkal szokott készülni a városi rendezvényekre az 
iskola, és kik azok a tanulók, akik bevonhatóak ebbe a munkába. 
Arra jutottam, hogy ezt a „tudatlanságomat” akár a készülő mű-
sor előnyére is lehet fordítani, és már a tanév kezdetétől igye-
keztem nyitva tartani a szemem. Volt olyan diák, akit korábban 
különféle vers- és prózamondó versenyről ismertem, volt, akit a 
tanórákon „fedeztem fel”, volt, akit kolléganőim ajánlottak a 
figyelmembe és voltak olyan diákok is (akiknek talán a leg-
jobban örültem), akik maguk kerestek fel óraközi szünetben, 
hogy mindegy milyen szerepben, de részt szeretnének venni a 
készülő műsorban. Így állt össze a szereplőgárda, amelyben az 
egész felső tagozatból szerepeltek diákok.

Sok idő nem volt a felkészülésre. Két olvasópróba után máris 
színpadra mentünk próbálni, és ezzel kezdetét vette egy nagyon 
intenzív hét. A színpadi munka során szükségem volt kolléga-
nőim tapasztalatára, a „Most ki hová álljon?, Ki honnan jöjjön 
be?” – kérdésekben nyújtottak nekem nagy segítséget, a 
díszletek, kellékek elkészítésében, a zene összeállításában 
működtek közre vagy a szép kiejtést szem előtt tartva tanították 
be a szereplőknek a szövegüket, és ők voltak azok, akik egy-egy 
gyengébben vagy fegyelmezetlenebbül sikerült próba után 
tartották bennem a lelket: „Hidd el, a főpróbára összekapják 
magukat a gyerekek!” − Így is lett.


