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Mesés nap a Baktayban - 2005 

 

A Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány idén először felhívással fordult azokhoz, 

akik számára fontos a népmesék fennmaradása, hogy szeptember 30-án, nagy meseírónk 

Benedek Elek születésnapját tiszteljük ezentúl a népmese napjaként. 

A Baktay Ervin Gimnáziumba a Könyvtárostanárok Egyesülete levelével érkezett ez a 

felhívás, és a tantestület örömmel fogadta. Rajzszakköröseink szép feliratot készítettek, 

kisebb, de a mesék hangulatát idéző, és Elek apó életét ismertető kiállítást rendeztünk a 

földszinti előtérben. A modern technika sem maradt ki: szintén az előtérben egész nap 

diavetítést idéző, de már számítógépről vezérelve, a Micsoda-sorozat Benedek Elek meséit 

tartalmazó CD-ROM-ja forgott. 

A nap elején, az első szünetben a nagy, gimis fiúk-lányok még általában tovább mentek, de 

ahogy telt a nap, egyre többen mertek leülni, mesét hallgatni. Egyik kollégánk ötletére 

meghívtuk a közeli Napsugár óvoda csemetéit is. Három csoport sétált át hozzánk, az ő 

körükben a Kacor király volt a sláger. Kedvesen őszi dalokkal, kis mondókával is 

megörvendeztettek bennünket. Jó volt látni azt is, amikor az óraközi szünetben a kicsik és a 

nagy diákok együtt nézték-hallgatták a meséket. 

Az ovisok távozásakor egy igazi gyerekszáj mondatot is elcsíptünk: az egyik apróság már az 

udvaron, de még a kapu előtt odafordult az óvó nénihez: „azt mondtad, hogy a gimnáziumba 

megyünk, de hát ez egy iskola!!” 

 

 

Második mesés napunk - 2006 

 

A tavalyi mesés napunk sok mosolyára visszagondolva idén is összefogtunk: rajzos 

kolléganőnk, lelkes magyarosaink és a könyvtárostanár. A hét közepén már a rajzszakkörösök 

illusztrációkat készítettek a Fehérlófiához, kartonpapírból „mézeskalács”-felirat készült, 

a folyosóra berepült egy krepp-griffmadár, maga Kapanyányimonyók is megjelent nagy 

bábfigura formájában. Pénteken reggel minden érkező diák kapott egy fénymásolt mesét 

Elek apó gyűjtéséből. Négy mesét, a Jégpáncélos vitézt, a Táltos asszonyt, a Bába kövét és a 

Három tündért kapták véletlenszerűen osztva. A nagyszünetben az iskolarádión keresztül is 

mese szólt, egyik kilencedikes lány olvasta fel. A mese végén az is elhangzott, hogy az az 

osztály, amely elsőnek lehozza a könyvtárba annak a négy székelyföldi helynek a nevét, 

amelyekhez a mesék kötődnek, „mesés ajándékot” kap. Tizedik B-seink voltak a 

legfürgébbek, ők kapták a Mese-keksz csomagokat. A szünet után vendégeket, a közeli óvoda 

apróságait vártuk: először negyven, majd harmincnyolc ovis nézett meg két-két mesét a 

Magyar népmesék sorozatból, egyik tizenkettedikes fiú technikai segítségével. Kicsöngetés 

után természetesen a mi nagy fiaink-lányaink is odaálltak a kicsik háta mögé, belefeledkezve 

a mesébe. 

A folyosó ablakára Benedek Elek arcképét és életrajzát ragasztottuk, a másik oldalon a 

már említett mese-illusztrációk keltettek néha nem kis derültséget. 

Remélem, jövőre is mesézünk! 

 

 



Harmadik mesés napunk – 2007 

 

Oly zord a világ, hogy úgy kell manapság a mese, mint egy falat kenyér… 

Előző két évi mesés napjaink már egy újabb Baktays hagyományt teremtettek: idén se 

hagyhattuk ki a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére indított jeles napunkat.  

Benedek Elek – Elek apó- születésnapja az idén vasárnapra esett, ezért mi hétfőn 

„meséztünk”. A gimnázium őszi termésekből a bejárattól a könyvtárig díszbe öltözött, az 

átvezető földszinti folyosón mesés plakátjainkat állítottuk ki, a rajzszakkörösök az idén is 

remek tárgyakat alkottak: papírból kirakós 20x20-cm-es mesekockákat készítettek és úgy 

helyezték el a folyosó mennyezetéről lelógatva, hogy senki se kerülhesse ki azokat, egy-egy 

pillanat erejéig így találkozhatott mindenki gyerekkora mesealakjaival. 

De nem ez volt a készülődés kezdete, hiszen már az előző héten minden magyartanár 

mesebélyegzős szavazólapokat osztott az osztályaiban. Természetesen ez „komoly játék” 

volt, így mindenki, még a tanárok és a technikai dolgozók is név nélkül szavaztak: így 

kerestük a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola legnépszerűbb 

meséjét. Sok címet soroltak fel, a végső összesítésben A kisgömböc nyert, a Fehérlófia és a 

Csillagszemű juhász lettek még dobogósok. Mesés napunkon még egy játék kapcsolódott 

ehhez a szavazáshoz: sms-ben lehetett a nagyszünetben tippelni az osztályoknak a nyertes 

mesére. Az ajándék az elsőként érkezett helyes válaszért a tanári kar által összeadott 

„terülj, terülj kosárka” volt, telis-teli finomságokkal. 

Ezen a napon a kezdeményezés kiírói szándéka szerint „kapjon mindenki egy mesét a 

tarisznyájába”, ezért minden osztályban elhangzott egy-egy mese, vagy tanári 

felolvasásban, vagy diákok adták elő. 

Azóta a szép őszi termések kiszáradtak, a gesztenyék megráncosodtak, de mesés nap emléke 

megmaradt és remélem jövőre is mesézünk szeptember utolsó napján! 

 

 

Negyedik mesés napunk -2008 

 

Az idén a népmese napja a Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskolában éppen 

az első nyílt nappal esik azonos időre, ezért mi szeptember 29-én emlékezünk Elek apóra és 

mesézünk. 

Már reggel megpróbáltatás várta a diákokat és a tanárokat: csak úgy léphetett be az ajtón az 

érkező, ha megválaszolt egy mesés kérdést. Pl. Melyik tengeren túl élnek a magyar 

népmesék hősei? Melyik a legravaszabb állat? Melyik a legnehezebben megmászható hegy? 

Mi a vasorrú bába nózijának vegyjele?... 

A bejárat előtt egy letakart és a népmese feliratot tartó létra állta el a diákok útját, hogy 

mindenki önkéntelenül is felfigyeljen rá. 

A nap folyamán a könyvtárban a Magyar népmesék rajzfilmsorozat meséire jöttek a fél-fél 

osztályok. Itt a mesék után a napra előzetesen kiírt pályázatra érkezett műveket is megnézték. 

A pályázatot a rajztanár és a könyvtárostanár gondozta, a feladat prezentáció készítése volt 

A kisgömböc meséhez. A digitális változatok mellett nagy meglepetésre érkezett egy 

háromdimenziós könyvecske is! 

Egész nap az iskolarádióból a szünetekben magyar népmese szólt, a nap végén egy 

kérdést tettünk fel ehhez kapcsolódóan. A választ egy megadott mobilszámra vártuk, az 

első helyes választ adó jutalma egy mesekönyv! De nem akármilyen, hanem a tantestület 

ajándéka, a tanárok aláírásával! 

A prezentációk értékelését illetve díjazását az Iskolai Könyvtárak Világhónapjának helyi 

napján fogjuk átadni. 



Végül elmesélhetem igazmondó könyvtáros módra, hogy mindenki, aki ma belépett az iskolai 

könyvtárunkba, vidáman távozott onnan, sokan a rajzfilm zenéjét dúdolgatták…Mindenkinek 

jutott mese a tarisznyájába! 

 

 

5. Mesés napunk 2009-ben 

 

Idei, ötödik mesés napunkat a nagy meseíró, Benedek Elek születésének 150. évfordulóján 

tartottuk. 

Hogy a mesék íze még édesebb legyen minden baktays számára, az idén elhatároztuk, hogy 

mézeskalácsból építünk közös összefogással egy házikót. Minden osztálytól kértünk egy 

tepsi mézes figurát. Napokig gyűltek a dobozok a könyvtárban és egyre finomabb illat 

terjengett. Mielőtt a rajzszakkörösök Szilvási Gabriella tanárnő vezetésével nekiláttak volna a 

nagy építkezésnek, az egybetolt könyvtári asztalokon egymás mellé sorakoztattuk a sok-sok 

mézest! Fantasztikus látvány volt! A nyolcadikosok egy kicsi házikót is hoztak, a 

tizenkettedik A-s lányok „Baktay” feliratot sütöttek…Aztán az „építőelemeket” a későbbi 

banya-tanyába vittük, ahol szorgos munkások a „legmodernebb, még ezután bevezetendő 

építési technológiával” összevarrták a házat. A varrástechnika iránt igen érdeklődő 

nagyfiúkat időnként el kellett hessegetni, mert félő volt, hogy a végére nem marad „tégla”,-

olyan finomak voltak a mézesek. 

Időközben az osztályok kaptak egy szétdarabolt mesét, ezt kellett összerakni, az 

osztályban felolvasni,a címét kitalálni (A rest macska), és SMS-ben megküldeni a 

könyvtárostanár mobiljára. 

Az iskola épp ezen a napon tartott nyílt napot a környék általános iskoláiban most végzős 

diákok számára, így ők is láthatták mesés házikónkat, a volt internet-, jelenlegi rajzteremben- 

átmenetileg „banya-tanyán”pedig egy vasorrú bába is hívogatta őket  

A tanári előtt három tárlóban Elek apó könyveiből rendeztünk egy kis kiállítást. 

Építés közben eredetileg a másnapi házbontásról volt szó, de az októbert egy „fölülről 

szervezett” petícióval indítottuk: aláírás-gyűjtés indult a „banya és a tanya” megmentésére. 

Amelyik osztály csatlakozott, kapott a „maradék építőanyagból”, s lám minden diáknak jutott 

egy falatka a mézesekből! Mézeskalácsházunk azóta is teljes pompájában illatozik a 

könyvtárban, bár a jövő évi mesés napunkat biztosan nem éri meg… 

 

 

Meseház a Baktayban 2010 

  

Hatodik mesenapunkat a dunaharaszti Baktay Ervin Gimnáziumban nagyon kellemes 

meglepetés előzte meg: az előző héten: a 11. C osztályfőnöke, Tariné Dudás Marianna 

informatika szakos tanárnő azzal a közléssel lepett meg, hogy az osztálya Meseházat rendez 

be Benedek Elek apó születésnapján az osztálytermükben! Az előző öt mesenapot az 

iskolai könyvtáros, a rajztanár és a magyar szakosok szervezték, így különösen nagy örömöt 

jelentett az osztály önálló kezdeményezése! Mára a diákok szép feliratot készítettek az 

ajtóra, és az előzőleg bejelentkezett osztályokat mesefigurás pecsételés után engedték be 

a terembe, ahol a már előző évekből is közkedvelt Magyar népmesék sorozatból vetítettek a 

falra – és kórusban dúdolták a meseindító dallamot!!! 

Az iskolai könyvtárban az idén a Magyar Olvasástársaság ajánlását követve drávaszögi mesét 

választottunk Penavin Olga Jugoszláviai magyar népmesék kötetéből, Az öreg király meg a 

legkisebb királyfi címűt. Idén hangsúlyt fektettünk a mesélés, pontosabban meseolvasás 

személyességére is: minden osztályban egy-egy diák volt a meseolvasó. De nem ám csak úgy, 

hanem a fent említett kötet eredeti kiejtést jelölő (zárt ë-hang) szövegéhez híven, a kopácsi 



Farkas János bácsi mesemondását megidézve próbálták a diákok felolvasni a mesét a 

többiek nagy örömére. 

Néhány osztályban Berecz András ill. Budai Ilona mesemondását élvezhették diákjaink, 

hangfelvételről. 

Talán ezzel hozzájárultunk egy mákszemnyivel ahhoz, hogy a következő, születendő 

nemzedék leendő édesanyái, édesapái majd örömmel meséljenek gyermekeiknek, hogy az 

akkori Iskolapélda ne a mostani riasztó adatokat közölje a fiatalok nem-olvasásáról… 

 

 

Mesék bűvös száma: a hetedik - 2011 

 

Előttem az asztalon a 777 magyar népmese című vaskos, 799 oldalas, iskolai könyvtári 

kötetünk, benne sok hétfejű sárkánnyal, hetedhét országra szóló lakodalommal…Mi ilyen 

nagy számnál még nem tartunk, de a hetediket, vagyis hetedik mesés napunkat a Baktayban 

idén is megtartottuk! Minden osztályból mesehősöknek öltöztek be diákjaink: itt járt a 

furfangos székely fia, a három királykisasszony, két Csillagszemű juhász, maga Mátyás 

király, két Lúdas Matyi Döbrögi urammal, Hófehérke, Holle anyó, két Piroska és a farkas. A 

tévés „mesékből” megelevenedett Vuk, néhány Hupikék Törpike, Babi néni, valamint 

Superman és Batman – talán, mint „korszellemek”... Kora délelőtt e népes csapattal 

átvonultunk a közeli Napsugár Óvodába. Nagyon kedvesen fogadtak, jó és érdekes volt látni a 

nagy gimiseink után a sok kíváncsi tekintetű apróságot! 

Kolba Gergő itt is elmondta azt a mesét, amivel nyert az alsónémedi mesenapon, Szentpétery 

Anna szép énekével szinte tapintható csendet varázsolt.  

Visszatérve a gimnáziumba, teremről teremre látogattak a mesehősök. Az osztályok 

feladata a megelevenedett mesefigurák felismerése volt. Közben Kolba Gergő az 

iskolarádión keresztül ismét elmondta Az asszony és az ördög történetét. 

Este a híradóban örömmel hallottam, hogy „a Médiaunió idén „Mesélj Mindennap!” címmel 

indítja el az ország egyik legnagyobb médiafelületen futó társadalmi célú kampányát. Az idei 

kampány a gyerekek kompetenciafejlesztéséről, a szülő-gyerek kapcsolatról szól, de ennél 

többről van szó. A kampány rámutat arra is, hogy a mese útravaló, a jövő társadalmát neveli, s 

így meghatározó szerepe van az egész társadalom jövőjének szempontjából is. Mert amilyen 

embereket nevelünk, olyan lesz a jövőnk.”  

A mesekönyvek mellé ajánlom a következő internetes oldalakat is: 

http://napocska.hu/Mediaunio-Meselj-mindennap-kampany 

www.meseljmindennap.hu 

A kerekerdők mellett így válhat teljesebbé a mi XXI. századi világunk! Aki nem hiszi, járjon 

utána!    

 

 

Meseolvasás gerilla módon 2012 – avagy a nyolcadik 

 

Ebben a tanévben kiemelt szerepet kap az iskola alapításának 50. évfordulója. Szeptemberben 

jubileumi napokat tartottunk, öregdiák-találkozóval, ünnepi műsorral, iskolatörténeti 

kiállítással. Ez utóbbi „vándorkiállítássá” alakult, mert az eredeti, a jubileumi hétvégére 

összenyitott tantermekből a rákövetkező hetekre átköltözött az iskolai könyvtár sajnos 

szűkebb termébe. Mindezek részben a könyvtárostanár szervezésében zajlottak, ezért 2012-

ben a mesenapot szerényebbre, de annál meglepőbbre szerveztük: a végzős diákokból 

verbuvált, meseszerető, szépen olvasó kis csapatunk „rajtaütésszerűen berobban” egy-

egy tanórára és fölolvasott egy népmesét. (Az órát tartó szaktanárok is csak az órájukat 

megelőző szünetben értesültek a várható „akcióról”). Mindezt tettük annak a gondolatnak 

a jegyében, amit a népmese napját elindító HuNRA Magyar Olvasástársaság a kezdeményező 

http://napocska.hu/Mediaunio-Meselj-mindennap-kampany
http://www.meseljmindennap.hu/


felhívásában is megfogalmazott: ezen a napon, Elek Apó (Benedek Elek) születésnapján” 

jusson minden gyerek tarisznyájába egy mese”! 

 

 

Égig érő fa- Népmese napja 2013. – a kilencedik is mesés szám! 

 

Az iskolákat érintő nagy változások szele idén hozzánk is új ötleteket fújt. A magyar 

munkaközösség rajztanárunk kezdeményezésére az iskola falain kilépő, a szigetszentmiklósi 

tankerület iskoláinak szóló népmesenapi pályázatot írt ki:  

 

Népmese napi felhívás a Baktay Ervin Gimnáziumból a Szigetszentmiklósi Tankerület 

iskoláihoz 

Szeptember 30-a évek óta „mesés nap” sok iskolában, hiszen 2005 óta a Magyar 

Olvasástársaság kezdeményezésére ezen a napon, Benedek Elek születésnapján a népmesék 

csodálatos gazdagságára irányítjuk a figyelmet. 

Az idén szeretnénk a Szigetszentmiklósi Tankerület iskoláival közösen alkotni, megemlékezni. 

Szeretnénk, ha minden iskola elkészítené erre a napra a maga égig érő fáját, tetszőleges 

anyagból, tetszőleges technikával a saját iskolája számára. Minimum 1m magas legyen, de a 

helyi adottságoknak megfelelően lehet jóval nagyobb is. Kérjük, hogy aznap hangozzék el az 

iskolákban olyan magyar népmese is, amely kapcsolódik az égig érő fához! 

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételt szeptember 23-ig jelezzék a levél végén megadott e-

mail címen! 

A mű elkészítésének határideje 2013. szeptember 30.  

Kérjük, hogy szept. 30-án küldjék el az égig érő fáról készült digitális fotót, valamint 2-3 

másikat is az alkotó gyerekről, amint éppen készítik a fát. 

 

Nálunk is készül az égig érő fa. Az osztályok hétfőn beosztás szerint a könyvtárba jönnek, 

röpke fertály órára, hogy megnézzék a Magyar népmesék sorozatból Az égig érő fát. 
 

A három végzős osztályban osztályfőnöki vagy magyar órán„meséznek”, saját beosztásuk 

szerint. 

 

 

Tizedik mesés napunk a Baktayban - 2014. szeptember 29. 

 

Ezt a kerek évfordulós mesenapunkat, hagyományosan iskolai könyvtári háttérrel, de 

teljes egészében a 9.A tanulóinak és Tariné Dudás Marianna osztályfőnöknek 

köszönhetjük. Minden mesés próbatételt a diákok találtak ki, ők vezették a játékokat, 

a kidobóst, a mesekép-összerakóst, a pecsételést, a könyvjelző-osztogatást, ők 

készítették el az osztályok könyvtári mese-mozizásának a beosztását, beöltöztek 

mesehősöknek, így aznap lehetett szelfizni Ludas Matyival, Piroskával, Iluskával, 

királylányokkal, boszorkával, őzikével, kandúrokkal, törpékkel…Szép piros almát is 

osztogattak, de szerencsére nem mérgezettet… 

 

 

A tizenegyedik népmese napja a Baktay Ervin Gimnáziumban 2015 

 

A 2015-16-os tanév nem a megszokott módon kezdődött a Baktay Ervin Gimnázium Aditi 

Könyvtárában: a népmese napját a kezdetektől szervező könyvtárostanár hetekig 

betegállományba kényszerült. A hagyomány szerencsére már szerves része az iskola életének. 

Egyik osztályunk vállalta a nap megszervezését, igaz, kitágították a mese értelmezését, a 



maguk diákos-fiatalos módján, és tartalmában is bővítették: mesenapot szerveztek, amibe a 

korosztály kedvenc rajzfilmjei is belefértek. Rövid beszámolójuk következik: 

Szeptember 30-án hagyományainkhoz híven mesenapot tartott a Baktay Ervin Gimnáziumban 

a 8. A osztály. A szervező osztály szinte összes tagja meseszereplőnek öltözött, ugyanis a 

tanórák alatt a termeken körbejárva egy kis mesét adtak elő: a Hamupipőke direkt erre az 

alkalomra készült változatát. Aztán a szünetekben kezdődött csak az igazi móka! 

A 8. A-sok a második emeleten minden szünetben játékos vetélkedőkkel várták iskolánk 

tanulóit és tanárait. A kvízkérdésektől a zenefelismerésen keresztül az activityn át a 

karaokéig minden lehetséges formában szórakoztatták az érdeklődőket, mindezt 

különleges jutalom fejében: az osztály lányai ugyanis süteményt sütöttek, amit a 

helyesen válaszolók között osztogattak szét.  Az utolsó szünetben népmese-vetítés volt (A 

kőleves). 

Összességében minden tanuló boldogan távozott az iskolából, a szervezők is fáradtan, mégis 

nevetve mentek haza, élményekkel a tarsolyukban 

 

 

12. mesenap a Baktayban - 2016 

 

2016. szeptember 30-án a nyolcadik A osztályunk igényes, sokrétű mesenapot szervezett a 

gimnázium minden osztálya számára. Előzetes feladatként kisfilm-pályázatot hirdettek, A 

só című mesét kellett megfilmesíteni, illetve rajzot készíteni a mese alapján. A nap 

folyamán a szervező osztály két kis színjátszó csoportja osztályról osztályra járva előadta 

5 percben a mesét. A szünetekben két helyszínen, a könyvtárban és a második emeleti 

zsibongóban mesekvíz zajlott, azonnali jutalomként saját készítésű süteményt kaptak a 

helyes megfejtők. A Magyar népmesék sorozat kisfilmjei idén is nagy sikert arattak. 

 

 

13. mesenapunk - 2017 

 

2017. szeptember 28-án tizenharmadik alkalommal tartottuk a Baktay Ervin Gimnáziumban a 

népmese napját. A kezdeményezés annak idején az iskolai könyvtárból indult, de az 

utóbbi években újabb hagyományként egy teljes osztály vállalja a nap megszervezését, 

könyvtári háttér-támogatással. Idén a 8.A, az osztályfőnökük és a magyartanáruk, valamint 

a rajztanár kollégánk munkáját élvezhette az iskola. A csillagszemű juhász meséhez 

készített minden osztály (7-12-ig!) képeket. A mese szövege 15 részre volt osztva, így a 

készített rajzokból egy ppt/kisfilmet állítunk össze. A rajzórákon szintén illusztrációkat 

készítettek a meséhez, ezeket a rajzokat az iskola folyosóján kiállítottuk, majd zsűriztük 

is. A nyolcadik A osztály két csoportja minden osztályban előadta a mesét, hangos 

felolvasás mellett, némajátékkal, de beöltözve. Nagy sikerük volt! 


