A Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület
2020. évi beszámolója
2020. január 8.
Elektronikus elnökségi szavazás
▪ Egyesületünk új tagja: Bartolf Zsuzsanna.
▪ A Meseszó Egyesület csatlakozik a Federation for European Storytelling (FEST) –hez.
▪
Az elnökség jóváhagyta az Egyesület indulását a Federation for European
Storytelling (FEST) pályázaton, mely szerint jelentkeztünk arra a feladatra, hogy a FEST
2023-as konferenciáját Magyarországon rendezzük meg. Ez egy kiváló lehetőség és
reményeink vannak arra is, hogy helyszínként Veszprémet jelöljük meg, ami 2023-ban az
Európa Kulturális Fővárosa lesz. Magyarországon a következő mese- és
történetmondással foglalkozó szervezetek együttműködésével kívánjuk megvalósítani ezt
a programot.
▪
1. Meseszó Egyesület
▪
2. Csűrdöngölő Kulturális Egyesület
▪
3. Holnemvolt Mesemondó Alapítvány
▪
4. Világszép Alapítvány
▪
5. Hagyományok Háza
2020. január 18.
A Magyar Kultúra Lovagja díjátadó
Kovács Marianna, egyesületünk elnöke abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egyike lett
azoknak, akik megkapták ezt a kitüntető címet. A programon részt vett az egyesület elnöksége is
valamint Bukovics János tagunk, és Toldi István tiszteletbeli tagunk, akik maguk is a cím
tulajdonosai.
Január
Az egyesületet bemutató prezentációt frissítettük, kiegészítettük az új programjainkkal.
Az egyesült részére kamerát vásároltunk, amit a mesecsiszoló műhely alkalmával használtunk
először.
Január 31- Február 2., Katalinpuszta – 27 fő vett részt az Egyesület részéről
Mesecsiszoló műhely és megbeszélés, mentorprogram
▪
Január 31-én délután körbeszélgetés formájában az egyesület aktuális ügyeiről, céljairól,
feladatairól beszélgettünk.
▪
Február 1-én mesecsiszoló műhelyt tartottunk, ahol kisebb csoportokban
meghallgattuk egymás meséit és visszajelzést adtunk arról egymásnak. A program célja a
mesemondási technikák, a meseválasztás és a meseinyelv-használat finomítása volt. A
programon az egyesület tagjai mellett a mentorprogram mesemondói is részt vettek. Az ő
megismerésük és segítésük különös figyelmet kapott a hétvége programjaiban.

február
Szóljon a Meseszó – 7 regio 3 mese
A közösségi média lehetőségeit kihasználva felhívást tettünk közzé, miszerint élőszavas
mesemondást nyerhettek a jelentkező intézmények. A nagysikerű program keretében
Magyarország 7 régiójában 3-3 különböző helyszínre vittünk mesét. Összesen 21 mesemondó
alkalmat tartottunk.
A helyszínek többségére még a korlátozások előtt eljutottunk, az elmaradt mesemondásokat a
nyár illetve az ősz folyamán tartottuk meg.
február 20-24. - 14 fő vett részt az Egyesület részéről
Erdélyi tanulmányút, Farsangtemetés
▪
Február 20-án, Ördöngösfüzesen meglátogattuk Hideg Anna erdélyi mesemondót és
népdalénekest.
▪
Majd Csíkszeredán a helyi iskolákkal, könyvtárakkal, és más magyar
szervezetekkel egyeztetve mesehallgatást szerveztünk gyermekek részére.
▪
Este a felnőttekkel mesekalákát tartottunk, ahol az egyesület mesemondói
mellett a helyiek is több mesét mondtak.
▪
21-én pénteken mesemondást tartottunk általános iskolások számára.
▪
22-én szombaton téltemetésen vettünk részt Gyergyószárhegyen.
▪
Este ellátogattunk Sepsiszentgyörgyre, ahol a környék mesemondóival
együtt közös programot szerveztünk, mesekocsmát tartottunk.
▪
23-én vasárnap egész napos téltemetésen voltunk Csíkszeredán és
Csobotfalván.
▪
Kovács Marianna elnök és Pintér Zsolt alelnök részt vett Bákóban, a
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által rendezett V. Csontkirály és Babkirály
farsangzáró rendezvényre, valamint a hagyományőrző programot követő közös
vacsorárán és bálon.

Március 20.
World Storytelling Day (WSD)
A történetmesélés világnapját immáron több mint tizenöt éve ünneplik világszerte különféle
élőszavas
eseményekkel
a
tavaszi
napéjegyenlőség
idején.
A Meseszó Egyesület 2020-ban az online térben csatlakozott e jeles nap eseményeihez, élőszóval
elmondott magyar népmesékkel.
A sors fintora, hogy az idei év témája a VOYAGES/UTAZÁSOK.
Mi is vándorútra indulunk a mesék, történetek szárnyán, s követhettük, hogy egy-egy mesehős
hogyan, merre MENT, MENDEGÉLT…
2020. március 20-án a facebookon voltak megtekinthetőek mesemondóink videóit, melyeket a
nap folyamán osztuttnk majd meg folyamatosan.

Április

Virtuális megbeszélések
A pandémia teremtette helyzetre reagálva elindítottuk virtuális megbeszéléseinket, melyekre
innentől kezdve havonta egy vagy két alkalommal került sor.
▪
Az első alkalom egyik fontos pont volt a Mentorprogram első évének zárása. Hisszük,
hogy a program elindítása nagy lépés volt, s még büszkébbek vagyunk az eredményére.
Bár a személyes találkozót és közös ünneplést semmi nem helyettesíti, ennek ellenére úgy
határoztunk, hogy az első éves mentorprogramot lezártnak tekintjük.
▪ Elkészült az egyesület honlapterve, amit tagjainknak bemutattunk, és elkezdődött a tartalom
feltöltése, amihez a tagság közreműködését is kértük.
Május

Istvánffy Gyula Palóc Mesemondó találkozó

Május 28.

Virtuális taggyűlés
▪
▪

Ennek keretében elfogadásra került az Egyesület elnökségének 2019. évi szakmai és
pénzügyi beszámolója.
Elnökségi szavazás alapján rendes taggá választottuk következő mentoráltjainkat: Fuchs
Pétert, Erdélyi Krisztinát, Czerovszki Saroltát, Czerovszki Antalt, Bellus Balázst,
Szilágyiné Szabó Juditot, Hacsi Annát, Tóth Éva Máriát, Baranyi Ildikót

▪

Csíkiné Sári Adél Beáta az egyesületünk pártoló tagjai közé lépett.

▪

Elektronikus elnökségi szavazással elfogadtuk Bedőházi Beáta és Dr. Feketéné Antal
Alice tagi kérelmét.
▪ Elektronikus szavazás útján az egyesület tagsága elfogadta, hogy a 2020-as éves tagdíj 12 000
Ft (Ft/fő/év) legyen.
▪ Az egyesület szavazása értelmében az egyesületet Pintér Zsolt képviselte a Június 24-ei FEST
közgyűlésen.
▪ Az elnökségi döntés született arról, hogy az egyesületet (Pintér Zsolt László mellett)
Bumberák Maja képviselje
Június 18.

FEST közgyűlés
A közgyűlésen Pintér Zsolt és Bumberák Maja bemutatták az egyesületet, és kifejezék a
szándékunkat, hogy megrendeznénk a 2023-as konferenciát. A FEST tagság, miután megnézte a
bemutatkozó prezentációt, nekünk ítélte a 23-as konferencia szervezését.

Június 21.

Élőszóval
Elindítottuk az „ÉLŐSZÓVAL – amit a népmeséről tudni kell” című online sorozatunkat. Első
előadónk Kovács Marianna, a Meseszó Egyesület elnöke, a Magyar Népmese Napja
megalapítója, a Magyar Kultúra Lovagja
Előadásának címe: "Mit meséljek?“– Hogyan válasszak mesét.
Július 21.

Mesemondó BergenDÓCiában
A dóci levendulaünnep keretében megrendezett vajdasági és itthoni mesemondó találkozón
egyesületünk számos mesemondója megjelent, és mesemondásával járult hozzá a program
sikeréhez. A találkozó díszvendége Toldi István, egyesületünk tiszteletbeli tagja volt.
Július

Mesélj a szomszédban
Július elején a közösségi médiában felhívást tettünk közzé, hogy az emberek meséljenek
egymásnak élőszóval. A felhíváshoz játék is kapcsolódott, ahol élőszavas mesemondást
nyerhettek a közösségek. A nyertes Balmazújvárosba az újra felerősödő járványveszély miatt
2020-ban nem jutottunk el. A programot 2021-ben pótoljuk.
Augusztus 7-9. 23 fő vet részt az Egyesületből
Mesecsiszoló műhely
Katalinpusztán sor került a Mesecsiszoló Műhely következő programjára.
A Mesecsiszoló Műhely során csoportokban meséltünk egymásnak. A mesemondásokat a
mesemondó fejlődését szolgáló visszajelzésekkel igyekeztünk segíteni. A visszajelzések alapja a
szubjektív véleményen felül a Hagyományok Háza által kidolgozott népi előadóművészeti
minősítés szempontjai voltak.

Élőszóval
„ÉLŐSZÓVAL – amit a népmeséről tudni kell” című online sorozatunk második előadását dr.
Sándor Ildikó a Hagyományok Háza munkatársa, egyesületünk tagja tartotta, A mesemondás
három aranyalmája címmel.
Mesemondás felvétel Kárpátaljára
Megkeresett minket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar, hogy a népmese napján rendezendő
programjukhoz készítsünk felvételeket élőszavas mesemondásról. A megkeresésnek örömmel
tettünk eleget és egy közel egy órás anyag készült, melynek nyitásaként Kovács Marianna
egyesületünk elnöke köszönti a kárpátaljaiakat, amit tagjaink mesemondása követ. A felvételek
elkészítéséhez a Hagyományok Háza biztosította a helyszínt.

Szeptember 10-13.
Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál
2020-ban ugyan egy kis csúszással, de újra társszervezői voltunk a Galgamenti Művészek
Egyesülete (ma Csűrdöngölő Egyesület) tagjai által megálmodott és elindított népmesefesztivált.
▪
10-én, csütörtökön és 11-én pénteken óvódás és kisiskolás csoportokat fogadott a
fesztivál. Egyesületünk tagjai élőszavas mesemondással vettek részt a programban.
▪
11-én pénteken felnőtteknek szóló programok, pl. pajtaszínház, moldvai
táncház is volt.
▪
11-én a fesztivál keretében került megrendezésre a Hagyományok Háza
által szervezett Hencidától Boncidáig népmesemondó verseny, amin egyesületünk tagjai,
valamint régi és új mentorprogramosok is megmérették magukat.
▪
12-én szombaton a fesztivál a családokat várta változatos programokkal. A
táncház, néptáncgála, színpadi előadások, meseösvény és kézműves foglalkozások mellett
egyesületünk tagjai ezen a napon is élőszavas mesemondással várták a mesehallgató
aprónépet és szüleiket.
▪
12-én szombaton egy színpadi előadás keretében mutatkoztak be
mentorprogramosaink
▪
13-án szombaton a szakmai nap keretében a Magyar Olvasástársasággal
közösen került megrendezésre a XVI. Országos Népmesekonferencia.
A Mentorprogramban résztvevők bemutatkozó előadása
A mentorprogram tagjai az ország különböző pontjairól gyűlnek össze. “Változatos programot
terveztünk, mindenki a kedvencei közül hoz egy mesét és mégis, összefűzhetőek lesznek egy
szálra a történetek. Nehezítés a feladatban a tíz perc amit egy-egy mesemondó kap.
A Zoomperenciás-tengeren is túl…
A népmese napja 2020 – XVI. Országos népmese-konferencia
A Magyar Olvasástársaság rendhagyó formában, a Népmesefesztivál keretében rendezte meg a
XVI. Országos népmese-konferenciát.
Programjaink, előadásaink központjában változatlanul a népmese állt.
Témáink: A hagyományos mesemondás helyszínei. Az élőszóban átadott, a pillanatban
újrateremtett mese verbális és non-verbális elemei. Élőszavas mesemondás a pedagógiában.
Mesei jó tanácsok szülőknek.
A konferencia házigazdája: Kovács Marianna a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór
Egyesület elnöke, a Magyar Olvasástársaság Tanácsának tagja
A Konferencián több egyesületi tagunk is tartott előadást. Így elhangzott dr. Sándor Ildikó
Közösségi tudás, közösségi élmény és mesemondás című előadása, Hajós Erika és Zámborszky
Eszter Mesékkel a gyermekszobában és a tanteremben című bemutatója, valamint Bumberák
Maja Szavakkal képet festeni című előadása.

Szeptember 23.
▪
Az elnökségi szavazás értelmében, az alábbi döntések születtek:
▪

a Meseszó Egyesület a Billingo nevű számlázási felületet fogja használni, az online
számlázás érdekében

▪

Zámborszky Eszter és Hajós Erika meghatározott ideig az Egyesület alkalmazottjai a
Csoóri Sándor Alap pályázaton belül
▪
Az Egyesület pályázatot nyújt be az NKA – Emberi Erőforrások –
Miniszteri támogatásáért
▪
Az elnökség támogatta, Zámborszky Eszter, Hajós Erika és Bumberák
Mária részvételének finanszírozását a Moderáció, facilitáció a Távmunka világában
című képzés fejenkénti 33 000 Ft azaz, 99 000 Ft összegért.
▪
A BGA Zrt. által kiírt pályázatra sikeresen benyújtottuk a támogatási
kérelmet. Projekt címe: A Meseszó Egyesület működésének támogatása 2021-22 években

Október

Élőszóval
Az Élőszóval – amit a meséről tudni kell – című sorozatunk harmadik alkalmával Pintér Zsolt
egyesületünk alelnöke tartott workshopot Hogy születik a mesemondó címmel
November

Élőszóval
Novemberben került sor az Élőszóval – amit a meséről tudni kell – című sorozatunk negyedik
előadására. Dr. Agócs Gergely mesemondó, zenész, etnográfus, a Hagyományok Háza
tudományos munkatársa és a Meseszó Egyesület alapító tagja „A mese nyelvi megformálása az
élőszavas mesemondásban” címmel tartott előadást.
December

Élőszóval
„Élőszóval – amit a meséről tudni kell” sorozat részeként sort került a Meseszó Egyesület 2020as évi utolsó online előadására. Fábián Éva – népi ének tanár, énekes, mesemondó, előadóművész
– mesemondását és énekeit hallgathattuk meg.
Titkárunk távozott az egyesületből, a titkári feladatokat Németh Zsuzsanna vette át.

Adventi felhívás
2020-ban is közzétettük adventi felhívásainkat, de a pandémia okán a Kérj egy mesét ajándékba
felhívásra csak néhány jelentkezőnk volt. Így mesemondóink is elsősorban az Adj egy mesét
ajándékba felhívás szerint saját környezetükben meséltek.

Hagyományok háza
Egyesületünk több ponton együttműködik a Hagyományok Házával az élőszavas mesemondás
megismertetésében, népszerűsítésében. Pl. Ahol a madár se jár… mesemondókör

Mentorprogram 2
Az első mentorprogram sikeres lezárása után újra meghirdettük, és online formában elindítottuk a
mentorprogram második évfolyamát.

FEST konferencia
A Federation for European Storytelling éves konferenciája 2020-ban az online térbe költözött, így
több tagunknak is lehetősége nyílt, hogy részt vegyen az előadásokon, beszélgetéseken.

Ahol a madár se jár…
2020. januárban és februárban volt élőben, majd pedig szeptemberben és októberben is.

