
Meseösvény Esztergomban

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében 2016. június 25-én 
Esztergomban idén immár másodízben került megrendezésre az EOSA 
szervezésében a MESEÖSVÉNY című rendezvény 3-10 éves korú gyermekek 
igényes szórakoztatását megcélozva délután négy órától egészen este nyolc 
óráig, szép zöldövezeti és egyben történelmi helyen, az esztergomi várhegyen.

Több, mint tíz különböző állomáson mehettek végig a mesebeli lovagok, 
királyok-királylányok, akik vállalkoztak rá, hogy a startnál kapott koronájukra, 
pajzsukra csillogó díszeket gyűjtve kiállják a nekik szánt próbákat, és 
visszatérvén ékes főfedőjükkel, méltóak lehessenek learatni a babérokat, a 
kincsesláda rejtekében válogatva a sok” felbecsülhetetlen” ajándék közül.

Nehéz lenne eldönteni, melyikünk öröme lehetett nagyobb, a miénk – akik ezzel a
sok meglepetéssel vártuk őket, és ösztönöztük a minél aktívabb részvételre, s 
közben nem győztünk minden egyes sikeres feladatnál együtt örülni, és biztatni 
őket minél nagyobb bátorságra –, vagy az övék, akik lelkesen várták, mi lehet a 
meglepetés a ládában, és mit kell még megtenni, hogy az övék lehessen?

Ízelítőül megemlíteném, hogy az ügyességi és logikai feladatokon kívül nagyszerű
énektudásukat, zenei lelkesedésüket is kecsegtethették, hallgathattak igazi 
vérbeli mesemondótól mesét, maguk is mesélhettek, ha kedvük volt, és mivel 
csodaország is részese volt az útnak, kisebb varázslatokat is láthattak, 
kipróbálhattak, és készíthettek színes kézműves ajándékokat, vagy fújhattak 
óriás buborékokat, sőt még az sem volt lehetetlen, hogy kiszabadítsák Jancsit és 
Juliskát a ketrecükből.

Óriások, manók, tündérek, lovagok, suszterek, kőleves-főzők, medve táncoltatók, 
Hamupipőke barátai és segítői, labirintusban barangolók és törökcsászárt 
megleckéztők, mesehősök lepték el egy fél napra ezt a dombot, és nekünk ez 
igazi CSODAország volt. Több, mint 130 gyerek jött el, nem volt alkalmunk 
unatkozni, és nagy örömünkre szolgált, hogy az azóta eltelt napok visszajelzései 
és a helyszínen való beszélgetések alapján bátran mondhatjuk, igazán osztatlan 
sikere volt a rendezvénynek, és nagy örömmel vették, hogy ebből szeretnénk 
hagyományt teremteni, s legalább évente újra megrendezni. 

Összesen több, mint 30 önkéntes segítette a munkánkat, akik nagyon nagy 
helytállást tanúsítottak a program során: az Árpád-házi Szent Erzsébet 
gimnázium diákjai, akik önkéntes segítőként voltak jelen az állomásokon, a 
felnőtt önkéntesek, akik az alapítványt támogatják rendszeresen a 
rendezvényeken való részvételükkel, illetve más szervezetektől érkező felnőtt 
önkéntesek, az alapítvány közfoglalkoztatottjai, Bálint Zsuzsanna, Kocsis Helga és
Rimaszéki Rita, akik az Nemzeti Művelőséi Intézetnek köszönhetően három fővel 
dolgozhatnak az alapítványnál, és legfőképp az alapítvány igazgatója, Lukács 
Anikó, és a rendezvény főszervezője, Csörgits Andrea.

A rendezvény főtámogatója Esztergom Város Önkormányzata volt, támogatók 
voltak továbbá a Neuzer Kerékpár Kft, az EMI Mérnökiroda, a György – Fűzék Kft, 
a Rugby Klub és a Nagyzöldséges.
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A fotókat Lernyei Marcell készítette.


