
2017.  január  24-én  délután  a  komlói  általános  iskolák  3-4.  osztályosaiból  álló  csapatok
Mesevetélkedőn vehettek részt a Közösségek Házában. A játékos feladataik közül az egyik az
volt, hogy különböző kártyák segítségével írjanak közösen egy mesét. A kártyákon tárgyak,
helyszínek,  fordulatok  és  személyek  voltak,  amelyeket  be  kellett  építeniük  a  történetbe.  A
vetélkedőn résztvevő öt csapat így készítette el a szöveg egy-egy részét.

Kacifántos mese

Egyszer volt, hol nem volt, bedőlt kemencének kidőlt oldalában, vénasszony szoknyájának

hetvenhetedik  ráncában  volt  egy  szegénylegény,  aki  elment  világot  látni,  állást  keresni.

Útközben találkozott két gyermekkel, akik nagyon szegények voltak, és megkérdezte tőlük,

hogy merre találhat jó munkát. Azt tanácsolták neki, hogy mossa a kukutyini király retkes

lábát!  Aztán  a  gyerekek elküldték  egy öreganyóhoz és  egy öregapóhoz,  aki  a  falu  végén

lakott,  hogy  kérdezze  meg  tőlük,  tudják-e  hol  van  Kukutyin.  Az  öregek  azt  felelték,

elmondják Kukutyin helyét, ha kiáll három próbát.



Az öregek azt kérték, hogy hozzon Tündérport Tündérországból, a Tündérek kertjéből, amit

egy  Nagyszakállú  Törpe  őriz,  akinek  bokájáig  ér  a  szakálla.  A szegény  legény  elindult

Tündérország felé. Útközben kihirdette ország világ előtt, hogy ő a mindenség királya. Ezt

meghallotta a kertet őrző Nagyszakállú Törpe. Amikor odaért behódolt előtte és a szegény

legény abban a pillanatban kitépett egy szálat a szakállából. Így bemehetett a kertbe. Amint le

akarta tépni az almát a fáról, az szétnyílott előtte, és ott volt benne a tündérpor.

A második  próba  abból  állt,  hogy  a  szegénylegény  menjen  el  a  szomszéd  királynak  a

palotájába és hozza el a varázstarisznyát, amiből bármit elő lehet húzni, amit csak elképzelsz.

Az öreganyó elárulta  azt  is,  hogy a tarisznyát  egy medve őrzi.  Keserves  könnyhullatások

közepette elbúcsúztak egymástól. Hét nap és hét éjszaka alatt elért a palotához és ott meglátta

a barna medvét. A medve éppen aludt, a szegény legény óvatosan ellopakodott mellette és

elindult a palota 303. szobájába ahová 303 lépcsőfok vezetett. Ott találta a tarisznyát, de már

nagyon fáradt volt, elszundított. Később felébredt, majd elindult kifelé a tarisznyával. De a

medve akkor már nem volt ott a kapuban, elindult hát visszafelé. Félúton vette észre, hogy a

barna medve követi. Mikor ezt látta, gondolt egyet és kivett a tarisznyából egy varázssípot.

Megfújta és a medve elaludt. Így boldogan ment tovább.



Az öregek azt kérték a szegénylegénytől, hogy hozzon a pokol fájából. Útnak indult a szegény

legény, útközben elfáradt és bekéretőzött a gonosz királyné palotájába. Be is fogadta, de azt

mondta, hogy csak akkor engedi tovább ha neki is hoz a pokol fájából. Másnap tovább indult

és egy kis idő múlva odaért a pokolhoz. Elmondta az ördögnek, hogy a pokol fájáért jött. Az

ördög azonban nem engedte be, ezért a legény felkapta a baltáját, és az ördög azonnal úgy

elnyúlt, mint a béka. Nem evett többet az Isten kenyeréből. A legény felvágta a fát és elvitte

azt a gonosz királynénak, aki tovább engedte.

A maradék fával  visszatért  az  öregekhez.  Az öreganyó  azt  mondja  a  szegény  legénynek:

- Mivel teljesítetted a három próbát ezért megkapod az asztalkámat, aminek, ha azt mondod,

hogy terülj, terülj, asztalkám, tele lesz minden étellel, itallal. 

Ezt a legény elvitte ajándékul Bergengóciába a királynak és ezért a király odaadta neki az

országát, lánya kezét és a fele királyságát. Így lett a szegény legény Bergengócia királya. 

Ha a szegény legény nem lett volna Bergengócia királya, az én mesém is tovább tartott volna.



A mesét írták: 
a Csodaszilvák (Szilvási Általános Iskola, Zóra, Rebeka, Kata olvasta fel), a Hófehérke almái
(Felsőszilvási Általános Iskola, Boti olvasta fel),  a Mesekirályok (Kodály Zoltán Ének-zenei
Katolikus Általános Iskola, Vivien olvasta fel), a Kendermagok (Kenderföld-Somági Általános
Iskola,  Nati  olvasta  fel),   Verhetetlenek  (Gagarin  Általános  Iskola,  Jázmin  olvasta  fel)
csapatok tagjai.


