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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
   Csángó Zsuzsanna  
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
 
Név:    Csángó Zsuzsanna 
Levelezési cím:  8360 Keszthely Nagy Lajos király utca 45. 
Telefonszám:    06/30/9392479 
E-mail :   csango.zsuzsa@gmail.com 
 
 
 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
 
1. A nemzeti érték megnevezése 
 
 Ligetszépe meseterápiás módszer® 
  személyiségfejlesztő és harmonizáló meseterápia 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
 
  egészség és életmód  
  kulturális örökség   
  turizmus  
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
 
 Keszthely 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 
 települési   tájegységi   megyei   külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
 A Ligetszépe meseterápiás módszer® Magyarország – illetve tudomásunk szerint 
Európa – egyetlen olyan meseterápiás módszere, amely a teljes ember: a test, a lélek és a 
szellem figyelembe vételével dolgozik mind gyermekekkel, mind felnőttekkel. A 
módszernek megelőző-fejlesztő, illetve traumákat feldolgozó, segítő (gyógyító) ága is 
létezik.  
 Míg a preventív meseterápiát valamilyen szempont – például a mesehallgatók kora, 
vagy élethelyzete – szerint szerveződött csoportban, addig a gyógyulást elősegítő terápiát 
egyéni mesemondással lehet végezni. A módszer preventív ága jól alkalmazható a 
köznevelési intézményekben, míg a gyógyulást elősegítő meseterápia valamennyi – mind a 
hagyományos, mind az alternatív – gyógyító eljáráshoz jól illeszkedik.  

A tudás kulcsa c. TÁMOP -3.2.13-12/1 pályázat keretében a 2013-14-es nevelési évben 
Keszthely város valamennyi óvodájába eljutott a Ligetszépe meseterápiás program 
preventív ágának felhasználásával összeállított programsorozat, maradandó élményt 
szerezve az óvodásoknak.  



A módszer megalkotója több, mint negyed százada kötődik Keszthelyhez; még 
budapesti lakosként minden nyarat itt töltött azóta, és itt írta meg valamennyi gyermek-és 
felnőtt könyvét. Tudatos döntés volt, hogy az általa kikutatott módszert Keszthelyen kezdje 
oktatni. 

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
 A Ligetszépe meseterápiás módszert® kidolgozója Keszthelyen alkotta meg. A 
módszert bemutató rövid kurzusok már 2010 óta a városban zajlottak; a 120 órás akkreditált 
képzés Keszthelyen valósul meg 2013 óta, maga az akkreditáció is Keszthelyhez kötődik 
(más városban nincs lehetőség kihelyezett akkreditált képzés elvégzésére).  
 A módszer iránt folyamatosan nő az érdeklődés; ennek kapcsán az ország számos 
városából, sőt, már a határon túlról is jönnek hallgatók Keszthelyre. Így számos 
vendégéjszakát töltenek itt, valamint sokan – főleg a nyári és őszi képzési időpontokban – 
hosszabb időt is töltenek a városban, családjukkal együtt. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 
Irodalom: 
Szentkúti Márta: Meséljünk! Segítő történetek – magyarázatok helyett 

Homo futurum, Keszthely, 2008 
 

˜                              A legkisebb királyfi nyomában 
   Lemniszkáta Meseház, Keszthely, 2013. 
Honlapok: 
www.ligetszepe-meseterapia.hu 
www.harmonikusgyermek.hu  
 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
www.ligetszepe-meseterapia.hu 
 
 
 

 
 

 

http://www.ligetszepe-meseterapia.hu/
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Résztvevők  ajánlása 

 

A Ligetszépe meseterápia mint módszer, 
képzés és tudás olyan érték számunkra, 
mint Magyarországnak a Balaton — 
egyedülálló alkotás.  

Aki édesvízben akar fürdőzni, az nyáron 

a Balatonra utazik, aki pedig a mesék 

világába szeretne önfeledten 

belemerülni, az a Ligetszépét keresi, 

csak ki kell várnia a felvételi idejét. 

Bizton állítjuk, megéri! 

A mesék világa egy bizonyságtétel az élet 
igazságairól, a velük való foglalkozás pedig 
egy csodálatos önismereti út, nem beszélve 
a hozzáadott értékről, amely nem más, mint 
a csoporthoz tartozás élménye: egy lelkes 
csapat tagjaként közbenjárni a megbomlott 
emberi és világharmóniáért.  

Számunkra az itt folytatott tanulmányaink 
tették lehetővé, hogy gyermekeket és 
felnőtteket mesemondó terápiával kísérjünk, és átsegítsük őket életük nehéz időszakain. A 
most felnövő generációk valódi, igaz meseképekkel ritkán, vagy egyáltalán nem találkoznak. 
A valódi népmesék által hordozott és a mesemondással közvetített igazság útmutatást ad az 
élethez, fogódzókat az akadályok leküzdéséhez.  

Korunk mértéktelen vizuális ingeráradata túlterheli a gyerekek érzékeit, többségük 
intellektusa jóval fejlettebb, mint ahogy az — egészséges keretek között — életkori 
sajátosságaiknak megfelelően elvárható lenne. Ez nagy terhet jelent a gyerekeknek, mert 
így nem építő módon élhetik meg a saját gyermekkorukat. A szülők és az oktatásban 
dolgozó szakemberek sokat tehetnek azért, hogy a csodálatos gyermekkor ne csak egy 
mítosz legyen. E téren mindenkinek igen nagy a felelőssége. 

A Keszthelyen működő Ligetszépe meseterápiás képzésre budapesti szülőkként 
jelentkeztünk. A távolság nem számított. Távollétünkben a család életének megszervezése 
nem jelentett leküzdhetetlen akadályt, mert az igaz értékek keresése vezérelt 
küldetésünkben. Mi megtaláltuk, amit kerestünk! Az igaz képeket és az igazi értékeket nem 
csak a mesék világában fedeztük föl, hanem Keszthely városában is. Mindamellet, hogy 
tudatosságra tettünk szert a meseválasztás és ezzel egy időben az életvezetés terén, a 
tanulmányi szünetekben Keszthelyen a `genius loci` biztosította számunkra a pihentető 
kikapcsolódást.  

Séták a város lenyűgöző épületei, a kedves régi házak között és az ódon hangulatú 
villasoron. Mester és tanítványa közti beszélgetések a Balaton partján, a Keszthelyi-öbölben, 
a vízen lágyan ringatózó vitorlásokkal, kacsákkal, hattyúkkal és a parton sorakozó 
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horgászokkal a háttérben. Ízelítők a helyi gasztronómia remekeiből a barátságos 
kisvendéglőkben, vagy diákként törzsvendéggé válni a főtéri kifőzdében. A fényárban úszó 
templom látványával, a toronyból felcsendülő varázsos harangjáték dallamára nyugovóra 
térni, reggelente ugyanitt kiflit ropogtatni, és meleg kávét szürcsölni a kelő nap fényébe 
burkolódzó templom tövében. Ezek mind-mind olyan valós értékek, melyek elkísérnek 
bennünket, míg a világ világ, s még két nap. Mi úgy szeretjük Keszthelyt, mint az emberek a 
sót! 

 

A mese a gyermekeknek olyan fontos, mint a mindennapi kenyér. Ha egészségesek, 
erősíti, ha betegek, gyógyítja őket. Három évtizedes tanítói múlttal iratkoztam be a keszthelyi 
Ligetszépe meseterápiás képzésre. Eddig is sokat meséltem a tanítványaimnak, most 
szerettem volna újabb nézőpontokból rátekinteni a történet- illetve mesemondásra. A 
Ligetszépe képzésen még nagyobb mélységek és távlatok nyíltak előttem, olyan átfogó és 
rendszerezett tudásra tettem szert, amely a mindennapi gyakorlatban jól kamatoztatható. Az 
előadások felépítése és ritmusa, valamint a csoport légköre finom összhangban van azzal a 
hangulattal, amelyre a gyerekeknek van szükségük, ha valódi mesét hallgatnak. Számomra 
ünnepiek azok a hétvégék, amikor a meseterápiás képzésre megyek, és ebben a gyönyörű 
keszthelyi környezetnek is szerepe van. Ezt a várost használják a lakói, a piac családias, a 
belváros pedig olyan, mint egy óriási nappali, van hova leülni beszélgetni, s tapasztaltam, 
ezt nemcsak turisták, hanem helyiek is gyakran megteszik. A nyáron a tanfolyamot követően 
el is hoztam a férjemet egy kis keszthelyi levegőt szívni. 

 

Gazdag Márta (tanár – Budapest) 

 

 

Számomra egy páratlan lehetőség,mivel még a saját gyermekeim is kicsik és napi szinten 
szükségük van a mesékre és az azokban rejlő lehetőségekre!A munkámban egy óriási 
lehetőség,mivel sérült gyerekekkel és fiatalokkal  foglalkozom,ezért nekik is egy pluszt tudok 
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nyújtani a képzés adta lehetőséggel! Az, 
hogy az egész tanulmányaimat ott(itt) 
Keszthelyen folytathatom az meg maga 
legnagyobb kincs számomra! Keszthely 
egyébként is az egyik kedvenc balatoni és 
zalai városom. Ez nem csak számomra van 
így,hanem a családom számára is, hiszen 
visszatérő látogatói vagyunk!Szeretem a 
belvárost,a sétáló utcát, a múzeumokat és a 
mólót! Szóval köszönet a szervezőknek és a 
tanároknak! 

 

Császárné Tóth Anikó (gyógypedagógus – 
Szombathely) 

 

 

Nekem a meseterápia egy olyan módszer, amit szerintem alapvető fontosságú lenne 

minden embernek megtanulnia, és az életébe beleszőnie.  

Persze tudom ez képtelenség. De én hálás vagyok a sorsomnak, hogy jelentkeztem. Ès 
minden napomban érzem azt az akarati és tudati erőt, amit tőled Márta kaptam. A 
sorsfeladatomnak tartom, hogy eljutottam Keszthelyre, hozzád. Abszolút mesteremnek 
tekintelek. Persze nem szeretném kihagyni a fiadat, Ferencet és a többi, terápia során 
megismert oktatót. Fantasztikus emberek mind.  

Mindennapjaimban most még úgy használom a meséket, mint spontán segítő erőt. Gyakran 
mesélek saját gyermekeimnek és ismerős gyerekeknek. A körülöttem megforduló 
felnőtteknek is szoktam egy-egy történetet vagy mesét alkalmanként mondani. Közeli 
ismerőseim mind pozitív változásként élik meg, hogy elvégeztem a meseterápiát.  

Keszthely, mint város gyönyörű. Természetileg és a kisugárzása energetikailag is elvarázsol 
valahányszor módomban áll elmenni. Nagyon  a szívembe zártam a várost és az ott élő 
barátságos embereket. 

Még egyszer köszönöm azt a szellemi útmutatást, amit Tőletek kaptam. Megpróbálok méltó 
lenni hozzá. Mindenesetre büszkén mondom, Keszthelyen, Szentkúti Mártánál elvégeztem 
az 1-2 meseterapeuta képzést.  

Klein Csilla (Vecsés) 
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1999 – 2013 – ig 

gyermekvédelemben dolgoztam. A 

szakellátásban részesülő, 

gyermekvédelmi gondoskodásban 

élő gyermekek, s a jelenlegi 

munkám során hozzám kerülő 

gyermekek számára a lehető 

legjobb módszernek tartom a 

Ligetszépe meseterápiás módszert.  

Jelenleg iskolapszichológusként 
dolgozom, elsősorban (szintén) 
hátrányos helyzetű, alacsony szintű kognitív képességekkel bíró gyermekekkel foglalkozom, 
ezért a lehetőségeim ezen a területen is behatároltak. Tanulóink 92%-a halmozottan 
hátrányos helyzetű, 65%-a SNI – s, BTM – es kódokkal ellátott. Ehhez társul még az alul 
szocializáltság, pszichés terheltség. Ebből adódóan gyakran feszültek, agresszívek, 
konfliktusaikat verekedéssel oldják meg (a lányok is!). Ilyen helyzetekben a kollégáim 
számára is nehezen kezelhetőek. 

Nagyon sok módszert, eszközt alkalmaztam már gyermekek terápiájában, kisebb – nagyobb 
sikerekkel. A saját tapasztalatom, hogy ezekhez a gyerekekhez leginkább a mesén keresztül 
jutok el, s a meséken keresztül a gyerekek is eljutnak a saját problémáik gyökéréhez, azok 
megoldásaihoz.  

A Ligetszépe módszer  abban segített, hogy még a zárkózott, elutasító magatartású 
gyermek érdeklődését is felkelti, nyitottá, motiválttá teszi; jómagam pedig mindig az adott 
problémának, a gyermek életkorának, s a számomra is megfelelő mesét tudom adni! Így 
biztosan elérem azt a hatást, miszerint a mese utat mutat, hitet, biztonságot, ezáltal 
harmóniát nyújt mind a gyermek, mind pedig a mesélő számára. Bizony! A mesélő számára 
is! Hisz’ mesélőként számomra nagyon fontos, hogy olyan biztos alapokat, mellette 
támpontokat ad, melyekkel biztonságosan választhatom ki a megfelelő mesét. Ha ennek 
ellenére is „eltévednék”, vagy elbizonytalanodnék, bátran kérhetek segítséget!    

A módszer továbbá elősegíti az indirekt megsegítést, mellyel a gyermek saját maga 
szembesülhet erősségeivel, gyengeségeivel, s a mese segítségével képes az adekvát 
korrekcióra. Ezáltal egy olyan lelkiállapotot elérve segíthetem az elfogadásban, 
elengedésben, megoldásban, stb., hogy különösebb külső ráhatás nélkül érheti el a számára 
ideális, kiegyensúlyozott állapotot.   

További tapasztalataim mindemellett, hogy a rendszeresen életkornak, problémának 
megfelelő mesét hallgató gyermekek körében javultak a nyelvi-, kommunikációs készségek, 
szókincsük bővült, figyelmük koncentráltabb, konfliktusos helyzetekben könnyen 
kezelhetővé váltak. Reményeim szerint a fizikális konfliktuskezelést még a közel jövőben 
felváltja a (z adekvát) verbális probléma megoldás.         

Nem mellesleg saját és családom életében is nagyon pozitív változásokat hozott: a meséket 
nem szorongással, megfelelési kényszerrel választom gyermekeimnek, hanem sokkal 
természetesebben, mint előtte, s természetes számomra, hogy „csak a jó mesét adom” 
nekik. A mindennapi működésemben is segít: saját félelmeimet, akadályaimat oldotta, mély 
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önismeretre tehettem szert, s egy olyan közösséghez tartozhatom, ahol valóban az”egész 
részeként” élhetem meg magam. Segít a helyes értékítéletben, hogy a valóban fontos 
dolgokat lássam meg. Bár még „úton vagyok”, de jó úton, s biztos vagyok benne, hogy a 
Ligetszépe meseterápiával céljaimat elérem, s „egyszer csak” megérkezem!        

A képzés helyszínéül szolgáló Keszthely pedig még inkább segíti a csendes, nyugalmat 
sugárzó költői környezetével, nevezetességeivel elmélyíteni és erősíteni a mesék által 
kapott pozitív érzéseket, harmóniát!  

 

Strigenczné Bernáth Zita Pszichológus Tamási, 2015. január 24. 

 

 

2013 nyarán lehetőségem nyílt egy általam választott képzésen új ismeretek szerezni 

a mesékről, a mesék terápiás, gyógyító szerepéről. Ezt volt kolléganőm, Szentkúti 

Márta vezetésével indították Keszthelyen a Lemniszkáta Mese Segítő Ház égisze alatt. 

Márta segítői valamennyien igaz emberek, akik hisznek mindabban, amit csinálnak. 

A mai világban nagyon nagy szükség van a gyermekek segítésére életútjukon, mert 
mérhetetlenül kiszolgáltatottak, fizikai síkon is, a felgyorsult eseményeknek, a felgyorsult 
életnek. Ebből kifolyólag számos sérülés éri őket, mely az emberi szem számára ugyan 
gyakran láthatatlan, de megjelenik az óvodákban, majd az iskolában tanulási, beilleszkedési, 
magatartási zavarok formájában. 

1977 óta vagyok a pályán, mint pedagógus, és a sorsom úgy hozta, hogy immár 25 éve 
Waldorf iskolában dolgozhatok. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, mert ez az egyetlen igaz 
út számomra, melyen szó szerint pedagógus lehetek. (Paidagogos= gyermekvezető).  

Ezen az úton ismertem meg Mártát, aki középső gyermekemnek osztálytanítója is volt.  
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Én igazából az unokáim miatt jelentkeztem a képzésre. Akkor még csak egy kislány 
nagymamája voltam, most már van egy fiú unokám is. Gyönyörűek, okosak, de küzdenek 
már most az élet kihívásaival. Őket szerettem volna segíteni. Ám a feladat ezen már túlnőtt, 
mert a munkahelyemen folyamatosan kérik kollégáim a segítségemet. Intézményvezetőként 
komoly kihívás ez, mert nagyon sok szellemi munkát kíván egy-egy gyermek segítése, 
ugyanakkor mérhetetlenül hálás feladat is. 

A tanfolyam során megtanultam hinni jobban önmagamban, illetve abban, hogy ez az én 
utam, amelyet mostantól járnom kell. Két év múlva nyugdíjba megyek, és attól kezdve már 
csak ezzel szeretnék foglalkozni. 

És egy kicsit a városról: Keszthely majd 800 éves múlttal rendelkező város, a Balaton 
fővárosának is szokták nevezni.  Egyik kollégám azt mondta, itt nincsenek távolságok. És 
tényleg így van. Egyik alkalommal elhatároztuk egyik csoporttársammal, hogy mi majd 
gyalog elmegyünk a képzés helyszínére, hiszen nem lehet ez olyan messze. Ez így is volt: a 
helyszín nem volt messze, csak a nyári hőség miatt úgy éreztük, hogy már Debrecen felé 
közeledünk. Persze ez csak a mi „antikondíciónk” miatt volt így. Amikor megérkeztünk, 
éreztük, hogy „hazataláltunk”. A képzés akkor a Vitál Centerben volt, ahova jó volt 
megérkezni. 

A Fő teret csak most volt lehetőségem (télen) bejárni, de gyönyörű volt még este is. És 
valóban nincsenek távolságok.  Egyebek mellett az volt az érzésem, hogy itt, ebben a 
városban létezik a szellemiség. Hogy miért gondolom így? Mert Márta meséi, szellemi 
munkája itt tudott kiteljesedni, amely maradandó érték nekem is, a Waldorf közösségnek, de 
talán Keszthely városának is. A Festetics kastélyt utoljára gimnazista koromban láttam 
belülről utoljára, de bízom benne, hogy még egyszer bejárhatom újra. 

 

Pócs Mária (tanító – Budapest-Kamaraerdő)  
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Mit jelent számomra a meseterápia?  

A képzésre azért jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy a munkámban nagyon jól fogom 
tudni hasznosítani, (tanító és gyógypedagógus vagyok) a mesét, de közben ez a képzés 
sokkal többet adott, mint amire számítottam. Még jelenleg nincs gyermekem, de nagyon 
sokat tanultam nem csak arról, hogy mit kell a kicsiknek olvasni, de arról is, hogy, hogy 
nézzen ki, egy gyerekszoba, a kiságy stb. Már sokkal bátrabban indulok neki a 
babavárásnak.  Több évfolyamon tanítok, és nagyon jó, hogy most már egyre jobban tudom, 
hogy az egyes korosztályoknak mi a maguk meséi. Nagy öröm segíteni a gyerekeknek a 
mese által. 

Nem csak a mesékkel ismerkedtünk meg, művészeti foglalkozások is vannak a képzésen, 
amik szintén nagyon hasznosak. Nem csak szellemileg a tanulás terén fejlődtem, hanem 
úgy érzem emberileg is nagyon sokat változtam és ez is a meseterápiás képzésnek 
köszönhető. Nem utolsó sorban, a képzés helyszíne nem is lehetne máshol. Abban a 
pillanatban, amikor odaérek- e szép városba, mindig elfog valami végtelen nyugodtság, és 
teljesen rá tudok hangolódni a mese erejére. 

Hálás vagyok a sorsnak és Mártának, hogy felvett a képzése, mert nagyon sokat kaptam 
tőle. Úgy gondolom, hogy minden pedagógusnak, minden anyának és leendő anyának e 
képzésre kellene járnia. Még egyszer köszönöm, hogy részt vehetek a képzésen. 

Németh-Leszkovich Katalin (gyógypedagógus – Mosonmagyaróvár) 
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