
 

Jó Napot Kívánok! 

„Múltunkban gyökerező jelenünk a jövőnk legerősebb tartópillére. Bennük rejteznek kincse-
ink és titkos erőink.” (http://www.hunra.hu) 

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a, a 
Népmese Napja. Ezen a napon ünneplejük népmeséinket, mesemondóinkat, mesegyűjtőinket, az 
egész magyarság mesekincseit. 

A népmesék elődeink ránk örökített bölcsességének gyöngyszemei. Olyan erkölcsi tanítómestere-
ink, amelyek a kellő pillanatban, bármely élethelyzetben segítséggel, tapasztalattal látják el a felé-
jük tiszta és nyitott szívvel fordulókat. A népmesék elengedhetetlen részét képezik az ismeretek 
átadásának, a tanulásnak és a szórakoztatásnak.  

A népmese az élőbeszéd művészete. Varázslatos kapcsolat jön létre a mese mondója és hallgatója 
között.  A mese nyelvezetének ismerete az összetartozás örömével ajándékozza meg a gyermeke-
ket és a felnőtteket. 

Ezt a varázsos kapcsolatot szeretnénk átélni, amikor is itt, a Kis Bálint Általános Iskola udvarán 
összegyűlve, kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalok, sok jó ember egy időben egy helyen ugyan 
azt a célt akarja elérni! 

Éljük át közösen az egyszerre mesélés élményét, az összetartozás örömét! 

 
Ezekben a percekben a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában, a Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskolában, a Kner Imre Gimnáziumban, a Százszorszép, a Margaréta, a Gyermekli-
get, a Szivárvány Gyermekkert, Csoda-Vár Alapítvány óvodákban és a Térségi Gondozási Köz-
pont minden egységében arra készülnek, hogy 9, 15 perckor hangosan, közösen olvassák fel a me-
sét, mintahogyan azt mi is tenni fogjuk. 

A mesélésben segítségünkre lesz Mészáros Mihály a Békés Megyei Jókai Színház színművésze, aki 
a gyomaendrődi mesemondók jó barátja. Ő is olvassa a mesét, s mi többiek vele együtt, legalább is 
megpróbáljuk! 

A rossz legény és a rossz leány című székely népmesét fogjuk felolvasni. 

Először Misi bácsi felolvassa a mesét, ez idő alatt alkalmunk lesz arra, hogy ráhangolódjunk a me-
semondásra, felkészüljünk a közös mesélésre. Utána közösen felolvassuk a mesét. 

(A mese felolvasása) 

Kedves Mindnyájan! 

Sikeresen megoldottuk a feladatunkat, együtt, egy helyen, jót akartunk és jót cselekedtünk. A 
népmesék sajátossága az erkölcsi tanulság. Kicsit Gyomaendrődre is illik ez a mese, két község 
házasodott össze 30 éve, 2012-en már ezt ünnepelhetjük. S ha akkor nem is szívből akarták ezt, 
azóta már egyenesre került a kalap, egyenlőre kötődött a kendő. Ha jól és boldogan akarunk élni, 



 

egymást elfogadva és békességben: az rajtunk is múlik! Elhatározás kérdése, hogy egyenesen áll-
jon a kalap, egyenlőre legyen kötve a kendő, s mindjárt könnyebbé válik életünk, s könnyebb elvi-
selni bennünket is. 

Köszöntöm mindazokat, akik nem itt, de részt vettek a mesemondásban. Köszönöm a helyszín 
biztosítását Ágostonné Farkas Mária igazgató nőnek. 

Külön tisztelettel és szeretettel köszöntjük Erdős Norbert Kormánymegbízott, országgyűlési kép-
viselő urat, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét, aki elfogadta a meghívást, eljött hozzánk, s 
velünk együtt olvasott mesét. 

 Köszönöm mindenkinek hogy eljött, és itt volt velünk! 

 


