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„Mértékkel élj, hogy mérhetetlenek legyenek boldog napjaid!” 

Böszörményi Gyula 

Ikt.sz: 2022 

Kedves Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 

Tizenkilencedik alkalommal kívánjuk megrendezni a magyarországi református általános iskolák  
 

ORSZÁGOS MESEMONDÓ, MESEÍRÓ, KÉZMŰVES, SZÉPÍRÓ ÉS   

ANGOL / NÉMET FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJÁT. 
 

A versenyeket különböző korcsoportokban szervezzük, mely az iskola web-lapján megtalálható. 

Találkozónkkal szeretnénk ismét alkalmat biztosítani a református iskolák közötti testvéri 

találkozásra és tapasztalatcserére.  

 

A verseny időpontja: 2022. november 11. (péntek) 

Helye: Tiszakécske, Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 
 

A nevezési lap és a részletes versenykiírások a honlapunkon (www.realisgimi.hu) 

elérhetőek. 

A letölthető nevezési lapot elektronikus úton kérjük a 

tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com 

e-mail címre visszaküldeni: 2022. október 26-ig. (szerdáig) 

 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. 

 

Jelentkezéskor a kapcsolattartó nevét, pontos e-mail címét, telefonos elérhetőségét 

szíveskedjenek mellékelni! 

Megjegyzés: Jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a versenyeket egy időben rendezzük 

meg. A szépíró versenyre jelentkezők részt vehetnek a mesemondó versenyen is.  

A meseíró pályázat nevezése maga az elkészített mese. 

 

Tisztelettel kérjük a határidők betartását, a versenyzők és kísérőik pontos megnevezését! 

Nevezési díj – nincs. A diákok ellátása díjtalan. 

A kísérő nevelők és szülők étkezését térítési díj ellenében /1000 Ft/ tudjuk biztosítani. 

 

A sikeres találkozó reményében szeretettel várjuk iskolája nevezését. 

Tiszakécske, 2022.09.28. 

 

Életére és a tantestület munkájára Isten áldását kérve, testvéri üdvözlettel: 
 

 Balla Norbert Csaba s. k. 
 igazgató 

mailto:realisgimi@realisgimi.hu
http://www.realisgimi.hu/
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mailto:tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com
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„A gyermekirodalmat elsődlegesen fontosnak érzem,  

mert a gyerekkorban dől el, milyen emberré válunk,  

s e döntésben a könyvek sokkal nagyobb szerepet játszanak,  

mint azt hinni merjük.” 

Böszörményi Gyula 

 
 

Mesemondók találkozója 
 

Kedves Gyerekek! 

 

 

Az elmúlt években  sajnos személyesen nem találkozhattunk. 

Bízunk benne, hogy az idén lesz rá lehetőségünk. 

 

Az idei versenyt Böszörményi Gyula emlékének szenteljük. 

 

Válasszatok bármely művéből egy 

tetszőleges részletet. 

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a 

Mesemondó találkozón néhány 

korcsoportban egyre nagyobb 

létszámban szerepelnek a diákok. 

Kérjük, hogy a részlet 3 percnél ne 

legyen hosszabb. Higgyétek el, nem a mese hosszúsága nyűgözi le a 

zsűrit, hanem a csillogó szemetek, lelkesedésetek, a mese hangulata 

és az a varázslat, amit a személyiségetekkel hozzáadtok. 

 

 

 

Korcsoportok: 

 1. oszt., 2. oszt., 3. oszt., 4. oszt., 

  5. oszt., 6. oszt. 

 

 

Iskolánként és korcsoportonként 1-1 főt várunk! 
 

 

Értékelési szempontok: 

 Folyamatos szövegmondás 

 Érzelmi azonosulás 

 Megfelelő beszédtechnika 

 Kapcsolattartás a közönséggel, érdeklődés fenntartása 

 

 

Kapcsolattartó: Sabján Marianna (30/576-5639) 

Nevezési határidő: 2022. október 26. /szerda/ 

A letölthető nevezési lapon e-mailben vagy levélben várjuk jelentkezésüket.  

Jó felkészülést kívánunk! 
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„ Nekem muszáj mesélnem és kész.”  

Böszörményi Gyula 

 

Meseíró pályázat 

 

Kedves Gyerekek! 

 

 

Gondoljatok erősen valamire. Képzeljétek azt, hogy amire erősen gondoltok az valósággá lesz,  

és megváltoztatja a világot… 

 

Válasszatok címet, folytassátok a történetet, izgatottan várjuk műveiteket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küldjétek el kézzel vagy géppel írt (esetleg illusztrált) történeteiteket postai úton levélben! 

 

 

Minden iskolából, minden korcsoportból (3., 4., 5., 6., 7-8. osztály) 3 történetet várunk. 

 

 

 

Kapcsolattartó: Sabján Marianna (30/576-5639) 

Feltétlenül írjátok rá a saját neveteket és iskolátokét is! 

Az elkészült művek beküldési határideje: 2022. október 26. /szerda/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Jó munkát kívánunk! 
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„ A teremtőtől kapott tehetséget eltékozolni olyan,  

mint magát a teremtőt sértegetni.” 

      Böszörményi Gyula 

 
 

Kézműves találkozó 

 

Kedves Gyerekek! 
 

 

 

Ebben az évben Böszörményi Gyula: Égboltmesék című könyve adta az ötletet az alkotáshoz. 

A könyvben 12 égi vendég (12 hónap) mond egy-egy tanulságos mesét. 

 

Válasszatok ki a három őszi hónap közül egyet! 

 

 

Versenyfeladat: 

 

 

 

 

Rajzoljátok le a választott hónapot, hogy képzelitek el őt!  

A képetekhez készítsetek keretet is! Felhasználhattok őszi 

terméseket, leveleket. A méret szabadon választott. 

 

 

 

 

 

 

Készítsetek divatterveket az általatok választott őszi hónapnak! 

Használjatok természetes anyagokat, őszi terméseket. 

 

 

Kedves felkészítő Pedagógusok! 

 

Arra kérünk Benneteket, hogy kötényt, vagy egyéb 

védőruhát hozzanak magukkal a tanulók, hogy ne sérüljön 

meg az ünnepi ruhájuk. 

Lehetőség szerint a ragasztópisztoly használatára és 

veszélyeire hívjátok fel a gyerekek figyelmét! 

 

Köszönjük, hogy segítetek! 

 

3-4. osztály 

 

5-6. osztály 
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Amit magatokkal kell hozni:  

 rengeteg ötletet, 

 kézügyességet, 

 az általatok eltervezett technika kivitelezéséhez szükséges anyagokat, ragasztót, 

eszközöket stb., 

 mindazokat a kiegészítőket, amelyek segítségével elkészítitek alkotásaitokat. 

 

Csak a helyszínen elkészített műveket tudjuk elfogadni. Előre összeállított, ragasztott kivágott 

dolgokat nem használhattok fel! 

 

Műveteket tervezzétek meg előre, s a helyszínen 2 óra áll rendelkezésetekre a kivitelezésre! 

 

 

Értékelési szempontok: 

 ötletesség 

 kivitelezés 

 a munka tisztasága 

 esztétikus végeredmény 

 

 

Kapcsolattartó: Sabján Marianna (30/576-5639) 

Iskolánként és korcsoportonként 3-4.oszt., 5-6.oszt., egy-egy 3 fős csapatot várunk! 

Nevezési határidő: 2022. október 26. /szerda/ 

Jó felkészülést kívánunk! 
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„Apró, látszólag jelentéktelen részletekből áll össze végül az igazság.” 

Böszörmény Gyula 

 

Szépírók találkozója 

Kedves Gyerekek! 

 

 

Országos Szépíró találkozónkon ebben az évben is várjuk azokat a 

diákokat, akik szeretnek és tudnak szépen írni. 

 

Kérjük pedagógus kollégáinkat, hogy az előzetes selejtezőt az 

évfolyamokon tartsák meg! 

  

Így írást nem kell beküldeni, minden iskolából és korcsoportból   

/2., 3., 4., 5., 6. osztály/ 1 fő jelentkezését várjuk. 

 

 

Előre is köszönjük munkájukat!  

 

 

Iskolánkban Böszörményi Gyula műveiből készülünk, 

kb. 10 mondatos nyomtatott szöveg másolásával 

bizonyíthatjátok szépíró képességeteket. 

 

 Értékelési szempontok: 

 szabályos vonalvezetés, alakítás, kapcsolás 

 az írás teljesítményének szintje /10 perc alatt leírt 

szöveg mennyisége/ 

 írástechnikai hibák 

 tetszetős, lendületes írás 

 

A Szépíró találkozó résztvevőinek lehetőségük lesz a Mesemondó találkozón is részt venni, a 

Kézműves találkozó munkájába azonban nem tudnak bekapcsolódni. 

 

 

Kapcsolattartó: Sabján Marianna (30/576-5639) 

Nevezési határidő: 2022. október 26. /szerda/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Jó munkát kívánunk! 
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„ A szavaknak varázserejük van,…” 

 

 

Angol / Német fordító verseny 

Kedves Gyerekek! 

 

Az Angol / Német fordító találkozónkon ebben az évben negyedik alkalommal várjuk azokat a 

diákokat, akik szeretnék kipróbálni fordítói tehetségüket a mesék világában. 

 

Fordító versenyünket az általános iskola 

7-8. osztályos tanulói számára 

hirdetjük meg.  Egy általunk 

kiválasztott mese részletét kell kb. 

1 óra alatt átültetnetek magyar 

nyelvre. Fordításnál nem kell 

okvetlenül szóról-szóra 

fordítanotok. Érezzétek 

magatokat műfordítónak, s 

játsszatok szabadon a 

szavakkal, hogy a mesei 

fordulatok érdekesek, 

magyar nyelven 

élvezhetőek legyenek. 

 

Szótárt hozzatok magatokkal, tanuljátok meg a helyes szótárhasználatot! 

 

Ennek a versenynek az elbírálása hosszadalmas, ezért az eredményekről a találkozó után, 

levélben kaptok majd értesítést. 

 

 

Nevezni az Angol / Német fordító verseny nevezési lapján lehet. 

 

Iskolánként, korcsoportonként és nyelvenként / 7-8. osztály / 1-1 fő nevezését várjuk, tehát  

iskolánként maximum 4 versenyzőt várunk! 

 

Kérjük pedagógus kollégáinkat, hogy az előzetes selejtezőt az évfolyamokon tartsák meg! 

 

Előre is köszönjük munkájukat! 

 

Kapcsolattartó: Váraljai-Csitári Éva (30/636-5848) 

Nevezési határidő: 2022. október 26. /szerda/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Jó munkát kívánunk! 


