
A Világszép Alapítvány immáron több mint 10 éve ad enyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő 
gyerekeknek tábor-, mesemondó-, mentor-, Mentor Plusz-, krízis programja, valamint inkluzív óvodája és Létra Klub által. 
Legrégebbi  tevékenységünk a mesemondás: 5 budapesti gyermekotthonba visszük el minden egyes héten a mesét és 
vele a hitet, hogy minden jóra fordul.
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„Feminizmus,” „gender”, „nemi szerepek,” „MeToo” – csupa olyan kifeje-
zés, ami új találmánynak hangzik, ám olyan fogalmakat takar, amik év-
századok óta jelen vannak a világ különböző kultúráiban (így a magyar 

házaspárok százairól szólnak népmesék, legendák, és mítoszok, ame-
lyeken keresztül mesés, szimbolikus formában gondolkodhatunk el rajta, 
mit is jelent a mai világban a nemek közötti egyenlőség, és hogyan lehe-
tünk a saját társadalmunk építésének, szépítésének valódi mesehősei. 

várakozik, amíg megmenti valaki? Minden tündérmese házassággal  
végződik?... Mit árulnak el őseink meséi, legendái a mai hallgatók szá-

vagy más identitású személynek lenni? Mesemondónk népmeséken, 
legendákon, mítoszokon keresztül mutatja be az egyenlőség, elfogadás, 
és önazonosság időtlen értékeit. 

A mesék varázsa, egyetemes bölcsessége azonban nemcsak a gyerekeké. A mese alapvetően felnőtt műfaj (volt), amely 
képes felszabadítani az elmét és szimbólumai segítségével olyan dolgokat fejezhetünk ki, amiket másképpen nem tud-
nánk. Mesemondó programunk vezetője, Zalka Csenge Virág olyan történeteket válogatott össze a világ minden tájáról 
felnőtteknek, amelyek a mai ember számára különösen fontos témaköröket járnak körül:

Mi tesz egy családot családdá? Kikből áll, hogyan születik, és mi  
az, amitől tartós, erős háttérré válik mindenki számára? A világ 
körül sok kultúra, sokféleképpen határozta meg a család fogalmát, 
szerepét az életünkben. Mesemondónk olyan különleges népme-
séket, mítoszokat, legendákat válogat felnőttek számára, ame-
lyek már évszázadokkal ezelőtt túlmutattak a szűken értelmezett 
„hagyományos” családmodellen, és amelyek a mesék varázslatos 
nyelvén mutatják be, hányféleképpen válhatnak emberek össze-
tartó, szerető családdá.

A váltott gyerek és a kedves mostoha 
Hagyományos mesék rendhagyó családokról

A láthatatlan munka
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A mesemondás időtartama 15-60 perc, amelyet – igény  
szerint – tematikus, moderált, facilitált beszélgetés követhet. 

További információ és kapcsolat:  
Korona Vivien fundraising és kommunikációs koordinátor
korona.vivien@vilagszepalapitvany.hu  |  +36 70 678 1896

Ember és természet kapcsolatáról számtalan legenda szól 
a világ minden táján. Az állatok és a növények, melyek 
körülvesznek bennünket, évezredek óta fontos szerepet 
töltenek be meséinkben, mítoszainkban, legendáinkban. 
Nem csak arról szólnak ezek a történetek, mennyi csoda 
nő, lélegzik, létezik körülöttünk, hanem arról is, milyen 
törékeny az egyensúly, amiben együtt létezünk – és  
mekkora a felelősség, hogy gondoskodjunk a fenntartá-
sáról. Mesemondónk a világ körül gyűjtött ősi története-
ken keresztül kalauzolja a hallgatóságot egy csodákkal, 
kincsekkel, rejtélyekkel teli világba: a saját világunkba.

A mesék olyan témákat közelítenek meg új irányokból, 
amelyek a munkavállalók mindennapjainak szerves részét 
képezik otthon és/vagy a munkahelyükön - és segítenek 
oldani az ezekkel kapcsolatos nehézségeket. Bár komoly  
témákkal foglalkozunk, a mesék varázsának hála a munka-
vállalók a mesélésekről lélekben felfrissülve térnek vissza  
a mindennapokba.

 
Mesék emberről és természetről


