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2010. szeptember 30-án, a Népmese napján, Paloznakon megnyílt a világ első 

Meseterápia Központja, mely „a világot jobbítani akaró emberek nemes szándékából elsősorban 

az állami gondozott gyerekeket segíti”.  Az alapító Wirtz-házaspár és a programot kidolgozó 

Boldizsár Ildikó, a Meseterápia Központot „azoknak a gyermekeknek és felnőtteknek hozták 

létre, akik fizikailag és mentálisan is egészségesnek számítanak, de életük bizonyos pontján 

nehézségekbe ütköznek”. 

A nehézségek többségét valamiféle kapcsolódási zavar jellemzi, amely az ember 

önmagához és a környezetéhez való viszonyában érzékelhető legerőteljesebben. Ez a 

kapcsolódási zavar a nevelőszülőknél élő gyermekek esetében különösen jól érzékelhető. A 

Meseterápia Központ arra építi tevékenységét, hogy a Boldizsár Ildikó által kidolgozott és évek 

óta alkalmazott Metamorphoses Meseterápiás Módszer segítségével olyan univerzális 

értékrendet és életvezetési mintákat adjon át, amely származástól és életkörülményektől 

függetlenül segít e kapcsolódási zavarok rendeződésében. 

A Meseterápia Központ elsősorban az állami gondozott gyerekeket segíti, mert ők 

szenvednek leginkább a mintaadó háttér hiányától. Boldizsár Ildikó úgy fogalmazott: “nemcsak 

arra tanítjuk meg őket, hogy nehéz körülmények között is élhetnek emberhez méltó életet, hanem 

arra is, hogy konkrét alapélmények nélkül is létrehozhatnak egy jól működő, szeretetteljes 

családot.” A mesék és a madarak segítségével olyan életvezetési mintákat szeretnének 

megmutatni az odaérkező, traumákkal megterhelt gyerekeknek, melyeket később is használni 

tudnak, melynek segítségével „újra megtanulnak kapcsolódni a környezetükhöz, és 

önmagukhoz"- fogalmazott a mesék elismert szakértője. 

A mesék olyan bölcsességet közvetítenek alapvető szimbólumok segítségével, amelyek 

saját életünkre, sorsunkra vonatkoztatva utat mutathatnak, megoldást kínálnak minden 

egyensúlyvesztett, problémás helyzetben. „ ... a mese nem más, mint egy olyan történet, amely 

képes összerendezni a káoszt, és a helyére állítani egyfajta teljességet. Gyógyító erejének épp ez 

az egyik titka. ... “A mesék, történetek legerősebb hatása a tudatmódosító erő, amely egy váratlan 

felismerés kísérőjeként először belátásokra, majd ezt követően változásra hívja meg a 

mesehallgatót. 

Fontos, hogy a boldogságért, az egyensúlyi állapotért a mesehősöknek is keményen meg 

kell küzdeniük, így jó eséllyel ösztönzik a mesehallgatót/olvasót saját sorsának kézbevételére: 

arra, hogy végül "király/ királynő lehessen a saját országában". 

A Meseterápia Központ felhívásának megfelelően 2011-ben 36 gyermekünk készítette el 

egyéni pályázati anyagát: rajzolt le egy soha nem volt madarat, és írt erről mesét. A 2011-es 



pályázaton a TEGYESZ Nevelőszülői Hálózatától 12, a Hargita Megyei Gyermekvédelmi 

Igazgatóság Hálózatából 10, nevelőszülőknél elhelyezett gyermek számára biztosítottak 

Paloznakon terápiás lehetőséget. A pályázaton részvételi lehetőséget nem nyert gyermekek 

ígéretet kaptak, hogy a következő évben ők utazhatnak Paloznakra, és ismerhetik meg a mesék és 

a madarak különleges világát. Ennek az ígéretnek megfelelően idén, 2012-ben 16 gyermeket 

fogadtak a TEGYESZ Nevelőszülői Hálózatába tartozó gyermekek közül, és tették örök 

élménnyé számukra ezt e nyarat. A gyerekeket Vida Zsuzsanna, Kovács Ágnes és én kísértem el. 

A Meseterápiás Központ két épületből, gazdálkodásra alkalmas földterületből, egy 

madárkertből, valamint egy téli és nyári röptéből áll. A Meseterápia Központ hangsúlyozni 

kívánja az ember kapcsolatát a körülötte lévő természettel és a világmindenséggel. A Tündérkert, 

a Babzsákos, az Óperenciás-ház, a Madárkert, a hosszan kanyargó patak, mind segíti a 

gyermekeknek a kontaktus helyreállítását a természettel, valamint önfeledten belehelyezkedni a 

mese világába. Az ember és környezete között fennálló egészséges viszony kialakításában 

rendkívül fontos szerep jut a madaraknak, akik a szárnyalás képessége mellett a tájékozódás, az 

együttműködés, a kitartás és a gondoskodás képességét erősítik meg a gyerekekben. 

A 10 napos program alatt a gyerekek rendkívül sok élménnyel gazdagodtak, s mivel az 

időjárás is kedvezett nekünk, a Balaton közelségét sem csak gyönyörű panorámája, hanem a 

fürdőzési lehetőség adta örömök miatt is élvezhettük. Délelőtt a gyerekek mindennap 

foglalkozásokon vettek részt, majd ebéd és rövid csendespihenő után a Balaton kellemesen meleg 

vízében játszadoztak önfeledten. 

Reggelente az amfiteátrumban kezdődtek a komplex foglalkozások, melyek mindig egy - 

az előző este felolvasott meséből kiemelt - mondat köré szerveződtek. A gyerekeket minden 

alkalommal Boldizsár Ildikó indította aznapi vándorútjukra, akik a kiválasztott mondat mellé 

kaptak valamilyen apróságot is a tarisznyájukba, ami szintén kapcsolódott valahogyan a mese 

bölcsességéhez. A következő állomás az egyik csapatnak a madárházban volt, ahol a gyerekek 

Madár (a madárház vezetője) segítségével a madarak viselkedésén keresztül tapasztalhatták meg 

a mesei mondat lényegét.  A másik csoport eközben Boldizsár Ildikóval barangolt a mesék 

birodalmában. Tízórait követően a két csoport helyet cserélt. A délelőtti foglalkozásokat követte 

az ebéd, egy rövid csendes pihenő, majd a balatoni pancsolás. Vacsora előtt a gyerekek gyakran a 

kézműves műhelybe, a Fabrikába vándoroltak, ahol a szabad alkotás örömén keresztül 

közelítették meg a mese üzenetét, vagy ahogy Boldizsár Ildikó fogalmazott :„láthatóvá tették a 

láthatatlant". Készültek itt a gyerekek lelkiállapotát tükröző mag-mandalák, ékköves királyi 

koronák, táltos-festmények és szárnyak is. A Fabrikában Wirtz Ágnes vezetésével zajlottak a 

foglalkozások. Vacsorát követően következett a fürdés, majd a zárószertartás, ahol a gyerekek 

már pizsamában mondhatták el, hogy mi volt aznap számukra a legrosszabb és a legjobb, 

valamint közösen meghallgattak egy mesét. 

 



A következő képes összefoglalóval szeretném mindenki számára még színesebbé, 

közelibbé tenni mindazt a csodát, amit a gyerekek megtapasztalhattak a 10 nap alatt. 

 

Megérkezésünket követően Ildikóék megtették az első lépést, hogy a gyerekeket ráhangolják a 

mesékre: a meseparadicsomba csak úgy lehetett belépni, ha a gyerekek kitalálták a jelszót, amivel 

a kapu kitárult. 

  



 

 

 

A Meseközpontban hagyomány, hogy minden csoport ültet egy fát. Míg a fiúk az ásásban, a 

lányok a gazolásban jeleskedtek. 

 



  

  

 

A madarak nagyon sokat segítettek a gyerekeknek abban, hogy közelítsenek a természethez, 

emberi kapcsolatokat értsenek meg és szavak nélkül is ki tudják magukat fejezni. A fiúk az új 

jövevények gyűrűzésében is segédkeztek, miközben a tenyerükben érezhették a madárkák 

szívének dobogását. 

  



Szombat délelőtt a gyerekek kemény és kitartó munkával a nagy hőségben kitisztították a 

patakot, hogy a kiskacsák első úszásának élményét ezzel is kellemesebbé tegyék, majd a jól 

megérdemelt munka jutalmaként meg is mártóztak benne és rendeztek egy merülőversenyt. 

  

Vendéglátóink a megérkezésünk másnapján azzal leptek meg, hogy húsz, a tojásból aznap kikelt 

kiskacsát hoztak a meseparadicsomba. A gyerekek a patakot is az ő tiszteletükre tisztították ki, és 

vasárnap megnézhettük a 4 napos kiskacsák első úszását, ami mindannyiunk számára 

feledhetetlen élmény marad. 

  

Bár a gyerekeknek rengeteg strukturált programjuk volt, azért akadt idő arra is, hogy 

szabadidejükben élvezhessék a trambulint, a focipályát, a csocsót, a ping-pongot. 



 

A Balatonhoz közeledve, a vasútállomáson rendszeres volt az ott kiállított vonat meghódítása.  

 

Olyan szerencsések voltunk, hogy a Wirtz Ágnes velünk töltötte a 10 napot. Sugárzó egyénisége 

bearanyozta a gyerekek minden napját, kézműves foglalkozásain pedig a gyerekek keze nyomán 

csodák születtek. 



 

A sűrű program és a kánikula ellenére belefért szabadidőnkbe egy kirándulás is a Tihanyi-

félszigetre, ahol Madár beavatott minket az ott élő madarak és kabócák rejtelmeibe, Lori pedig 

talált egy levetett kígyóbőrt. 

 

Egyik este a gyerekek saját maguk készítették el a vacsorára elfogyasztott pizzájukat. 



 

 

Bár a napsütés, a Balaton vizének kellemes hőmérséklete és az önfeledt játszadozás a vízben már 

önmagában is csodálatos, azért a csúszdázás volt egyértelműen a csúcs! 

  



  

A gyerekeknek mindössze két napjuk volt felkészülni a Ki Mit Tudra, számos egyéb teendőjük 

mellett, mégis a produkciók színvonala megütötte Megasztárét. A csodálatos arcfestésekért 

köszönet Wirtz Ágnesnek, a lélegzetelállító produkciókért pedig a kreatív és tehetséges 

gyerekeknek. 

 

Csodák márpedig vannak! A gyógynövénykert szépsége lehetővé tette a gyerekek számára, hogy 

könnyedén elsajátítsák, hogy mire használhatóak a környezetükben is felfedezhető “fűfélék”. 

Olyan szerencsében is részünk lehetett, hogy megcsodálhattuk a Balaton felett átívelő Ezüsthidat, 

amit egy spontán, a gyerekek énekétől hangos koncerttel is megünnepeltünk. Barbi jóvoltából 

pedig mindannyiunknak tátva maradt a szája, mert festménye bármelyik kiállításon megállná a 

helyét. 



  

  

Elérkezett az utolsó este, de a könnyeket másnap reggelre tartogattuk. A záró este a gyerekek 

által készített szárnyakkal történő szárnyalásról, a királylányok és királyfik születéséről, egy 

fergeteges buliról szólt. 

Köszönet a Wirtz-házaspárnak, hogy létrehozták ezt a csodát! Boldizsár Ildikónak, Madárnak és 

Évának, hogy tartalommal töltötték meg, és szívüket, lelküket beletették, hogy a gyerekeknek 

feledhetetlen élményt nyújthassanak. Bandinak a csodálatos kertért és a madarak gondozásáért. 

Editnek pedig a nagyon, de nagyon finom ételekért! 

Remélem, hogy 2013-ban is írhatok ilyen beszámolót, mert az azt jelenti, hogy újabb 

nevelőszülőknél élő gyermekcsapat részesülhetett ebből a csodából. 

 

Köszönettel: 

 

Bálint Noémi 


