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MESEÚT BEMUTATKOZÁS 

Ma, amikor reneszánszát éli a mese, és egyre több család választja a 

vurstlik színes dübörgő élményei helyett a minőségi együtt töltött időt, zárt 

terek helyett a szabadtéri találkozásmentes programokat, az online 

hétköznapok helyett az „offline luxust”, szeretettel mutatom be önnek a 

Meseút közel tíz éves programját.  

A Meseút egy szabadtéri tanösvény, melynek elsődleges fókusza nem a 

sport támogatása. A meseházak tematikája egyedülállóan az országban 

válogatott népmesékre épül, melyeket meseterápiás alapossággal, 

meseterápiás tudással dolgoztuk át, hogy minden korosztálynak izgalmas, és 

felemelő kaland legyen 

Mi is a Meseút? 

A Meseút tanösvény állomásai egy erdélyi fafaragó által elkészített, 

majd egyesületünk képzőművészei által kézzel festett egyedi, kicsi, kulccsal 

nyitható házikók. Az előre kijelölt útvonal 5-10 darab ládáját sorra kinyitva 

meséket s a mesékhez kapcsolt elmélyítő játékokat, feladatokat, beszélgetés 
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indító kérdéseket találunk, amik nem csak szórakoztatóak, hanem alkalmat 

adnak egymás jobb megismerésére is, innen a szlogenünk: A Meseút 

egymáshoz vezet! 

Az állomásokon megjelenő történetek, és az irányított feldolgozás 

feladatai segítik: 

 A minőségi együttlétet. 

 Egymás jobb megismerését, látogatóink szerint 

„családépítő kaland”. 

 A helyi hagyományok játékos megismerését. 

 A helyi értékek végig járását. 

 A szövegfolklór megismerését. 

 Egy egész napos családi kalandnak ad keretet, kihívást. 

 Az érzékszervek, a fantázia aktivizálódik, egy belső utat is 

végig járhatunk önmagunk felé. 

 Az alapvető emberi értékek felkutatását támogatják, mint 

a bátorság, a megküzdési stratégiák, a hála, a remény, a 

szeretet, a tolerancia… 

 Az interaktív, kalandos kivitelű állomások észrevétlenül 

kapcsolják a gyerekeket a különböző pedagógiai és 

pszichológiai értékekhez. 

 Generációk közötti kapcsolatépítést, 3-éves kortól idős 

korig 

 Találkozásmentes, szabadtéri, offline programlehetőséget 

az év minden napján 

 Minőségi, csendes és öko túrizmus generálását 

 Helyi vendéglátók, szállásadók, programgazdák és 

szolgáltatók forgalmának a növelését 

 Ökotudatos, környezeti érzékenyítés fontos területe az 

egyesületnek, ezért erre külön figyelünk. 

 Helyi iskola, óvoda, vagy szociálisan rászorulók 

közösségének a Meseút bejárását térítés mentesen 
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biztosítjuk, számukra egy remek oktató vagy szórakoztató 

program. 

 A Meseútra egyéb programot, csoportvezetéseket, 

foglalkozásokat, eseményeket lehet kapcsolni.  

 

A Meseút működése 

Nyitvatartása nem alkalomhoz kötött, hiszen az év minden napján 

elérhető, csupán egy kezdőállomásként funkcionáló helyszín szükséges. A 

Meseutat a családok mellett óvodás-, iskolás-, nyugdíjascsoportok, felnőtt 

baráti társaságok, táborozók veszik igénybe évről-évre növekvő számban. Az 

önállóan végig járható sétaút egyedi meseházikóival, saját térképével a 

település legszebb pontjait köti össze. Lehetőséget teremt annak 

felfedezésére, bemutatására, a kulturális örökségének megismertetésére. A 

lelkesedés fenntartását, a legkisebbek örömét több dolog is segítheti:  

 Letölthető meseútlevél. 

 Kalandos térkép. 

 Kulccsal nyíló titkokat őrző házikók. 

 Hét próbatétel, ami fenntartja a figyelmet. 

 A szintválasztók, amivel a résztvevők egymással is 

versenghetnek. 

 Interaktív állomások (pl: mesekönyv cserélő, az ajándék csere-

bere állomás, interaktív játékok, diorámaként egy mesehős 

házának apró enteriőrjébe való bekukkantás). 

 Elismerő oklevél. 

 QR-kóddal minden állomáson könnyen elérhető saját weboldal, 

ahol praktikus információkat, látnivalókat, érdekességeket 

mutatunk. 

 

Meseút Ráckevén 
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Az önök településén ma is élő vagy elfeledett legendák, emlékek kulturális, 

természeti vagy történelmi kincsek bemutatására, összefűzésére is alkalmas. 

Az általunk kidolgozott mesés interaktív tanösvény széles körben segítene 

megismertetni a helyi kincseket. Tervezett meseútunk 5-10 állomáson 

kalauzolná végig a helyi és idelátogató érdeklődőket a település legszebb, 

legértékesebb helyszínein, miközben a Meseút egyedülálló meseterápiás 

megközelítésével élménygazdagon kelne életre 

Elindításával minden helyszín különleges jelentőséget nyer, hiszen mind 

egyedi egyszeri. Minden tanösvényünk formabontó, újító hiszen igazi 

kuriózum jönne létre, a Családi Meseutunk az ország első Népmese 

tanösvénye, a Felnőtt Meseutunk az első Szerelmes Meseút, a Vadonjáró 

Meseút az első Erdőfürdő tanösvénye, a János vitéz az első kötelező 

olvasmányt feldolgozó programja, a győri Mesekert pedig a Szigetköz első 

tündér legendákat feldolgozó családi kalandja. A meseutak éppen ezért 

egymásnak nem konkurenciái, hiszen teljesen különböző tartalmakat 

megjelenítő programok. Egymást támogató rendszerben együttműködve 

segítik a média bevonását, a látogatószám növelését. Ami közös, az a magas 

minőség igénye mind a kivitelezésben, mind a belső tartalmak terén.  

A meseút létrehozását egyesületünk meseterapeuta-, szobrász- és 

festőművész, rendszergazda, kultúraszervező, gyógypedagógus, színművész 

közössége több féle finanszírozási konstrukcióban vállalja, a megrendelés 

utáni kulcsrakész átadástól a 100%ban saját költségünkön megvalósított 

tanösvényig. Ez a település számára állomásonként legkevesebb 300 000 

forintnyi értéket hordozó, összességében legkevesebb másfél millió forintot 

számoló új turisztikai attrakció létrehozását jelentené.  

Sikeres együttműködésünk esetén, az Önkormányzattól a következő 

segítségre tartanánk igényt: 

o szakmai és információs együttműködésre helytörténeti adatok, 

legendák felkutatása, helyi muzeológusok, helytörténészek 

közreműködése 

o területfoglalási engedélyekre (lábon álló, vagy falra szerelt 

meseládákhoz) 
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o az ásásban, betonozásban közmunkások segítségre 

o az útvonal tervezésében való együttműködésre (a helyi fontos, 

kiemelt pontokról, kezdőállomásról való diskurzus) 

o lehetőségeihez mérten a megvalósításhoz anyagi támogatásra 

 

A későbbiekben illetve az anyagi lehetőségek függvényében, (akár 

pályázatokban való együttműködés által) ha lehetőség lesz folyamatos 

fejlesztésekre is, melyek közül tíz éves tapasztalatunkkal az alábbiakat 

tudjuk biztosítani: 

Fejlesztési lehetőségek és akadálymentesítés, melyet 

Egyesületünk kidolgozott az évek során: 

 Időseknek, gyengén látóknak, és kisgyerekeseknek a 

helyszíneken kódokat beolvasva meghallgathatóvá tesszük a 

történet. 

 Hallássérülteknek a sinosz jeltolmácsai által jelelt szöveg 

elérhetővé tétele. 

 Csoportok számára interaktív vezetés, pedagógus segédanyag, 

gyerek foglalkozások. 

 Csomagajánlatok a helyi vállalkozókkal, (pl: tematikus menü). 

 Felnőtt és gyerek meseestek, mesemondó alkalmak, országos 

népmesehálózatba való bevonás. 

 Pedagógusoknak mesemódszertani szakvezetés. 

 Csomagajánlatok múzeumokkal összefogva. 

 A megjelenített történethez kapcsolódó gyerek pályázatok 

tervezése, kiírása, bonyolítása, zsűrizése a helyi szakemberekkel 

közösen. 

 A családoknak szánt meseúton kívül, amennyiben igény van rá, 

két másik projektet is kapcsolhatunk: 

o A kifejezetten felnőtteknek szóló pajzán meseút szerelmes 

történeteivel, mely egy meserandevúra invitál.  



 
 

6 
 

o A természethez kapcsolódás ökoturista „erdőfürdő” 

tematikára épülő tanösvénye, a természeti kincsek, 

értékek megismertetése, védelme érdekében. 

 Kiemelt időszakokban a belső tartalmat cserélni, aktualizálni is 

lehetséges, így őszi szünetben a boszorkányok meseútja. 

Adventben, és a téli szünet idején a szeretet meseútját járhatjuk 

végig.  

 Egyesületünk élen jár a tájrevitalizáció művészeti eszközökkel 

való nagy mérető Land Art tervezésében is, ezért ilyen jellegű 

megközelítésében is együtt tudunk működni egy-egy elhagyott, 

elhanyagolt, szemetes terület újragondolásában is. 

 Nagyobb léptékű fejlesztésként Kő Boldizsár szobrászművész 

kollégánk által egyedileg tervezett és kivitelezett mesejátszótér is 

kapcsolható lenne a János Vitéz tematikához. A gyönyörű és 

nagyon népszerű mesejátszóterek elemei képzőművészeti 

alkotások, a terek egyben térbeli mesekönyvek is. Színes, 

játszható, életre kelthető játékok formájában várják a családokat 

a mesei események, a szereplők, a szimbólumok.  

 

Egy látogató véleménye 

Zárásként hadd álljon itt egy élménybeszámoló egy átlagos iskolai 

csoporttól (Meseút elektronikus vendégkönyv, 2019): „Vegyes összetételű - 

különböző életkorú iskolás csoporttal jártuk végig a Meseutat. Semmilyen más 

programhoz nem hasonlítható, felejthetetlen élmény volt. A mozdulatlan, 

rekkenő melegben szárnyaszegett gyerekek az első Meseházikónál 

felélénkültek. Az úthoz tartozó térkép olvasása rögtön összekovácsolta a 

csapatot, beindult náluk a kereső funkció - merre van a következő házikó, és 

melyiket ki nyitja ki, a szerintük unalmasnak ígérkező séta egyből izgalmas 

felfedező kirándulás lett. Óriási élmény volt a könyv- és apróság csere pont - 

mit rejt a házikó, ki mit hozott. Jó volt látni a kíváncsiságot, a gyerekek 

örömét, csereberéltek egymás között, számoltak, ugyanannyi dolgot hozzanak 

el, mint amennyit kivettek. Csodálatosak voltak a mesék, a "jaj, ne már 
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mesét...!" mondat az első háznál eltűnt. Rögtön kiderült, hogy a mese nem a 

habos-babos rózsaszín csoda, amit a TV-ben látnak, hanem utat mutató, 

kérdéseket, félelmeket közelről vizsgáló, önmagunk mélyére hatoló csoda-

világ. Pont, ami őket foglalkoztatja... A mesék mondanivalóját támasztotta alá 

a hozzájuk kapcsolódó játék; ugyan sok mindent észrevettek és 

megtapasztaltak magukban, ami addig is ott volt, de most felszínre tudták 

hozni, tudtak róla beszélgetni, vagy nevetni rajta. Fantasztikus volt látni őket, 

ahogy a legmozgékonyabb kisgyerek is csendben, csukott szemmel ült, és 

kereste, figyelte saját belső táltosát. Rengeteg tudást vittek haza a 

"tarisznyájukban" a Meseútról. Lelkes és eltökélt környezetvédőként örömmel 

láttam, hogy a mesék tényleg a házikókban laknak, nem papíron... 

Nagy szeretettel ajánlom majd a Meseutat mindenkinek, aki kíváncsi rá, 

hol lakik a táltos, hogy mehet össze maréknyira egy mindenkit rettegésben 

tartó óriás, milyen eszköz a leghatékonyabb, ha erővel nem lehet megoldani 

valamit, vagy fél valamitől... Persze még rengeteg, mélységeket és 

magasságokat bejáró kérdésre kapunk választ. A hazafelé úton bőven volt 

miről beszélgetni, kérdezni, és otthon, este, a családban is.” 

 

Tisztelettel a megvalósítók: 

Tátrai Vanda 

metamorphoses alkotó-fejlesztő meseterapeuta, grafikus 

a Meseút megalkotója és házigazdája 

 

Dr. habil Balázs Péter 

szobrászművész, az EKKE tanára 

Farkaskő Művésztelep Egyesület alelnöke 

 

Tátrai Annamária  

Príma-díjas kultúra szervező 

 

és a Farkaskő Művésztelep Egyesület tagjai 
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www.meseutazok.hu 

 


