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Alapítványunk tevékenységével, a magyar oktatási rendszer modernizációjához járul hozzá. A
kompetencia alapú és kooperatív tanulási módszereket képviseljük, a gyermekek alapvetően
érzelmi és azon túl értelmi fejlődésére gyakorolt hatás – programunk gerince. Alapvető
tevékenységünk módszere továbbra is a drámajáték, eszközrendszere: a színház, melynek
valamennyi eszközét: a szövegírást és gondozást, a képi megjelenítést, a beszédet használjuk
a folyamatban. Rendszerünk bár nyitott bármely gyermek számára, mégis a tanévhez kötött
folyamat során egyfajta zárt képzési közönséget feltételez.
A pályázat azonban lehetővé tette, hogy tágítsuk a közösséget és a közönséget, mert az egyik
lényeges színházi modul a szövegírás – a 2017-es Ráth Lépcső Tudásközpont által
meghirdetett – országos meseíró pályázat, szerves részévé vált programunknak. Szinte az
egész magyar nyelvterületről érkezett pályamunkákból született mesefeldolgozások voltak a
szakmai programunk alapjai. A foglalkozások egész évben folytak heti rendszerességgel,
ezzel párhuzamosan a mesék, amelyek 2017 első negyedévében érkeztek a Tudásközpont
szerkesztőségébe folyamatosan bekerültek vagy szituációs elemként, vagy dramaturgiai
alapként esetenként színházi produkcióként pedagógiai rendszerünkbe.
A folyamat:
1. Mese és illusztrációs pályázat széleskörű meghirdetése a PAFI, a tehetség.hu, a
mesem.hu, a rathlepcso.hu felületeken, s ezt követően számtalan honlap vette át a
magyar nyelvterületen pedagógiai és identitáserősítő célzattal.
2. A feladat fontosságát és a kiírás eredményességét bizonyítja, hogy több mint 3000
pályamunka érkezett be, egyhetede határon túlról.
3. A született pályamunkák felkerültek a korszerűsödött mesem.hu honlapra és a
drámacsoportokhoz.
4. Eredményt hirdettünk a 2. negyedévben bár nem versenyzés volt a cél.
5. Közben a drámapedagógiai foglalkozásokon feldolgozták a számukra érdekes
érzelmileg fontos munkákat, s készültek az első nagy bemutatóra.
6. Közben a meseszerkesztőség folyamatosan korrektúrázta az alkotók műveit
személyes kapcsolattartással.
7. Május 26-án a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
színháztermében bemutatjuk 300 fős közönség előtt a KINCSEK NEFELEJCSEK című
gyermekmesékből és történetekből dramatizált 2 órás produkciót.
8. Júliusban megszerkesztődik a végleges 500 oldalas mesekönyv 350 mesével és 120
illusztrációval.
9. Augusztusban a drámás gyerekekkel készülődés és próbák a Néprajzi Múzeumba
tervezett könyv és színházi mesebemutatóra.
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10. Szeptember 16-án a könyv és a színházi bemutató a Néprajzi Múzeumban körülbelül
500 résztvevővel. A díjakat Schanda Tamás államtitkár és Kemecsi Lajos a Néprajzi
Múzeum főigazgatója adta át.
Fotódokumentáció a 2017 májusi bemutatóból
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A jelentősége:
A bevezetőn túl, amelyet célként fogalmaztunk meg, teljesült. Több száz meseíró gyermeket
inspiráltunk írásra, olvasásra, a magyar nyelv szeretetére. Néhányukat talán elindítottunk
irodalmi, vagy tanítói pályán, de bizonyosan azon az úton, amelyet a mese motivál.
Összekötöttünk a közös nyelvünkkel egymásnak idegen gyerekeket, csoportokat,
településeket. Megtaláltak minket, s egymást – a romániai Szentlélektől – a francia Ambillyig, Hamburgtól - Rómáig.
A honlap statisztikák szerint 21 országból követték a gyerekek meséit.

Az elért eredményeink bizonyítják, hogy az érzelmek kifejezésének megtanítása, a társas
kapcsolatok erősítése, a világban elfoglalt helyünk biztos tudása egy boldog, motivált,
egészséges nemzedék záloga.
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Jelen pályázat hozzájárult a szervezet működéséhez:
A pályázat részben az alapvető működési feltételek biztosítása mellett a két jelentőségteljes
bemutató létrejöttét biztosította. Továbbá azt a minőséget, amely elengedhetetlen egy
nemzetközi társas kapcsolatokat építő rendezvénysorozatnál. Sikerült felépíteni egy korszerű
kommunikációs csatornát, a mesem. hu honlapot, amelynek a pályázati időszakban 223.229
volt a látogatottsága. http://mesem.hu/

Frissül művészeti iskolánk honlapja, továbbá sikeresen és folyamatosan működhetett a FB,
mint hírcsatorna.

A támogatott projekt kapcsán elért legfontosabb eredmények:
Működésünk alapja, három szálon futott.
1. 10-12 fős gyermekcsoportjainknak heti rendszerességgel foglalkozásokat tartunk,
majd az itt elsajátított tudást színdarabok keretében bemutatjuk. A pályázat
segítségével jelmezeket, kellékeket vásárolhattunk az év közbeni munkákhoz, illetve a
Néprajzi Múzeumi könyv- és drámabemutató segítségével megmutatkozhattunk
országos szintű programon.
2. Több száz meseíró gyermeket inspiráltunk írásra, olvasásra, a magyar nyelv
szeretetére.
3. A résztvevő író gyerekek számára, a fejlődésre speciális lehetősége adódott, hogy
műveiket színházi környezetben dramatizálva mutattuk be.
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A projekt legérdekesebb története, eseménye a projekt egy-egy résztvevőjének személyes
tapasztalatai alapján:
A rendkívül beszédes, a számtalan e-mail közül néhány:
Egy család Rómából – Kende a 7 éves meseíró:
„Sziasztok!
Nagyon szeretnénk még egyszer megköszönni
mindannyiótoknak ezt a fantasztikus élményt. A mese
nem ért véget az átadóval. Utána elmentunk a György
tea boltba. Kendének az öltönyén rajta maradt a matrica
és hát megkérdezték hol és miben volt díjazott. Ő meg
meg mutogatta, elmesélte. Nagyon kedves és érdeklődő
hölgy volt a boltban, aki megkérte Kendét, hogy nem
találna-e ki nekik is egy mesét. Kende komolyan vette. A
következő héten sok-sok kérdést tett fel a
bükkszentkereszti
látogatásunkkal
kapcsolatban,
fotókat,
tárgyakat
néztünk,
gyógynövényekről
beszéltünk és egyszer csak lett egy történet és rajz
hozzá. Elküldtük. Tegnap válaszoltak, hogy kikerülhet-e a
weboldalukra. Ha ti nem vagytok, akkor Kende és vele
mi nem élvezhettük volna ezt a kalandot Művészeti
foglalkozásra szeretne járni. Nagy köszönet és szép
napot kívánok Nektek! Ivett, Kende anyukája.”
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Egy család Létavértesről – Melinda a 12 éves meseíró:
„Kedves Buzás Kálmán!
A tegnapi napon sikerült kézbe vennünk a MESÉM 10. kötetét, melynek már a borítója is nagyon
szimpatikus. A könyvben talált szerkesztői különdíjat megtestesítő oklevél pedig még nagyobb
örömmel töltötte el a gyerekünket, mint alkotót és persze bennünket, szülőket is. Nagyon köszönjük,
hogy részesei lehetünk ennek a nagyszerű dolognak, és bízom benne, nem ez volt a gyerekem utolsó
alkotása, amely megjelent a könyvben.
Kívánok Önnek és valamennyi munkatársának, segítőnek, támogatónak további jó munkát és kitartást,
hogy jó sokáig folytatni tudják ezt a munkát és az újabb mesekönyvek kiadását, hogy minél több alkotó
átélhesse ezt a fantasztikus érzést, amit mi érzünk.
Köszönettel és tisztelettel:
Vlajkné, szülő”

Egy gyöngyösi iskolából – Stella, fiatal magyar tanár számtalan meseíró gyerek mentora:
„Tisztelt Buzás Kálmán Úr!
Nagyon szépen köszönjük az élményt. Tanítványaim örömét nem lehet szavakba önteni. Amikor kezet
fogtunk ma, rövid volt az idő arra, hogy elmondjam mihez is gratulálok Önnek. Gratulálok a
szervezésért, a kitartó munkáért, a pályázat ötletéért, a tizedik évfordulóért. De legjobban azt
köszönöm, hogy ennyi tehetséges gyermeket láttam boldognak ma, és olyan élményt kaptak, amit
sokáig őrizni fognak kis lelkükben. Közöttük volt a két gyermekem is. Köszönöm! Köszönjük!
Tisztelettel: Mátrai Stella pedagógus”

7

Beszámoló

NEA-UN-17-SZ-0542 PÁLYÁZAT

Erdélyből a csittszentiváni iskolából – Csilla fiatal tanítónő 7 tanítványával pályázott:
„Jó napot kívánok! Megkaptam a könyvet és az oklevelet. Köszönöm nagyon szépen! Nagy öröm volt
újraolvasni a diákjaim meséit!
Szeretettel fogom népszerűsíteni ebben az évben is a diákjaim között a meseíró pályázatot,
amennyiben újra meghirdetik. Kívánok sok egészséget a további munkához!
Üdvözlettel, Cs. Csilla tanítónő”

A drámacsoportokban résztvevő gyerekek vallomásai – részletek az alábbi videolinkből:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%91ze%20lajos%20m%C5%B1v%C3%A9szeti
%20iskola%20-%20dr%C3%A1ma%20%C3%A9s%20sz%C3%ADnj%C3%A1tsz%C3%A1s

Egy 11 éves kislány a dráma csoportból:
„Szerintem a gyerek megtanul viselkedni és közösségben élni. Olyan szerepeket adnak nekem, ami bár
nem a főszerep, de nekem az is nagyon, jó s tudom a többieket nézni és figyelni, mi az, ami jól csinálnak
vagy csinálok. Nem is kívánhatok mást, nagyon jó. „

Egy 17 éves gimnazista fiú a dráma csoportból:
„Rengeteg barátot szereztem itt. Ez az egész színjátszás kiszabadít valamit belőlem. Nem tudom jól
elmondani, hogy mit... 12 éves lehettem, mikor annyi ambíciót adott, ez azóta is így van.”
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További alábbi adatok a támogatási időszakra vonatkozóan:
A támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül elért személyek száma: 3000
fő
A közvetett érintettek és érdeklődők száma: 25.000 fő (lásd honlap statisztika)
A támogatási időszak folyamán bevont új önkéntes segítők száma 5 fő
Az együttműködő civil szervezetek száma: 2
A nyomtatott sajtóban való megjelenések száma: Iskolaújság, hírlevelek, 11 alkalommal,
települési önkormányzatok újságjai tudtunkkal 5 alkalommal (ennél becslésünk szerint
legalább kétszerese). Kosuth Rádió Gondolatjel fél órás műsor, Kossuth Rádió Belépő című
műsorban. https://www.facebook.com/azenmesem/videos/1565505173511029/
A saját honlapon kívüli internetes megjelenések száma : 54
Mutató : Az én mesémet adom neked
Mennyiség: 350
A pályázati program kézzel fogható dokumentumai:
-

Színdarabok, szövegkönyvek
Filmek a produkciókról
A mesekönyv
Felvételek, fotók
Rádióriportok a mediaclick.hu oldalon

A gyerekek nevében köszönjük a támogatást.

Budapest 2018. március 29.

Katona Zsuzsanna kuratóriumi elnök
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