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„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul a saját lelkéből olvasni.” 

Bruno Bettelheim 

Ikt.sz: 241/2019 

Kedves Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 

Tizenhatodik 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: 2019. november 8. (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: 2019. október 18-ig. 

 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium 

6060 Tiszakécske, Templom tér 3. 

 

Kérjük, jelentkezésükkor kapcsolattartót és pontos e-mail címet mellékeljenek! 

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 /600 Ft./ tudjuk biztosítani. 

 

A sikeres találkozó reményében szeretettel várjuk iskolája nevezését. 

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

 
 

 

Tiszakécske, 2019.09.12. 

 Balla Norbert Csaba sk. 
 igazgató 

mailto:realisgimi@realisgimi.hu
http://www.realisgimi.hu/
http://www.realisgimi.hu/
mailto:tiszakecskeirefiskola.verseny@gmail.com
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„A mese az legyen, aminek lennie illik,  

tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.” 

Kazinczy Ferenc 

 

 

Mesemondók találkozója 
 

Kedves Gyerekek! 

 

„Verses mesék” 

 

Ebben az évben a magyar és a világirodalom 

verses meséivel várunk Benneteket. 

 

A mesefeldolgozás egyik kedvelt formája a 

verses mese, mely hazánkban különösen a XIX. 

századtól volt divatban. 

 

Sok költő, meseíró örömmel alakította át a 

sokszor szürke, színtelen szöveget, ismert mesét 

rímes, párbeszédes történetté. 

 

A magyar és a világirodalomban nagyon sok szép és érdekes alkotás született. 

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a Mesemondó találkozón néhány korcsoportban egyre nagyobb 

létszámban szerepelnek a diákok. Ezért kérjük, hogy mesétek 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: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

Nevezési határidő: 2019. október 18. /péntek/ 

A letölthető nevezési lapon e-mailben vagy levélben.  

Jó felkészülést kívánunk! 

A
 k

ép
 illu

sztrá
ció
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„ Az írás önkifejezés, természetes folyamat, s általa színesebbé tehetjük a világot.”  

P. Szabó Ila 

Meseíró pályázat 
 

Kedves Gyerekek! 

 

„Verses mesék” 

 

Meseíró ceruzánkat ez évben is kihegyeztük, hogy figyelmeteket felkeltsük. 

 

Eljött a meseírás pillanata. Jöjjön el hozzánk a verses mesék hada! 

 

Szegény írók, ha látnák, 

tollukat bizony eldobnák,  

mert ezek a fránya rímek, 

nyikorognak, s nem zenélnek. 

 

De Ti jobbak vagytok náluk, 

s ezért tőletek sok-sok mesét várunk. 

 

Érdekeset, vicceset, jókat, 

melyek rólatok szólnak, 

hisz a Ti életetekben  

fontos szerepe van a szónak! 

 

Egy a lényeg! Verses mese legyen, 

mert rajtatok van most minden figyelem. 

 

Nem baj, ha a rímek botladoznak, 

s itt-ott összeakadoznak. 

Örömmel írjátok bármely témáról, 

akár magatokról, akár állatokról. 

 

Vessétek papírra tollal, netán géppel, 

de díszíthetitek általatok készített képpel, 

s küldjétek el, de ne e-mail-lel.  

 

Tegyétek borítékba szépen, 

s majd ideér a szél szárnyán,  

vagy repülőgépen. 

 

Minden iskolából, minden korcsoportból  

(3., 4., 5., 6., 7-8. osztály) 3 mesét várunk, 

s addig is mi izgalmunkban a körmünket rágjuk. 

 

Kapcsolattartó: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

Feltétlenül írjátok rá a saját neveteket és iskolátokét is! 

Az elkészült művek beküldési határideje: 2019. október 18. /péntek/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

Jó munkát kívánunk! 
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„ A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell 

dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem 

magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, 

hogy széppé, jóvá működővé tegye maga körül mindazt, 

ami rút, rossz, vagy működésképtelen.” 

      Boldizsár Ildikó: Meseterápia 

 
 

  Kézműves találkozó 
 

Kedves Gyerekek! 
 

 

„Verses mesék” 

 

„A mese határtalan”, ahhoz, hogy ezt a világot a mesehősök bejárhassák, a fantáziánkra van 

szükségük és néhány elengedhetetlen kellékre. 

 

Versenyfeladat: 

 

 

 

 

A meséket tartalmazó lapok furcsa kis „Dolgok”, néha eltűnnek, 

néha pedig összekeverednek a könyvespolcon. Ideje lesz rendet 

tenni közöttük, hogy mindig megtalálhassuk őket, amikor csak 

szükségünk van rájuk! 

Készítsetek irattartó papucsot az osztálytermetekbe. Hozzátok magatokkal az előre kivágott 

sablont, amit a helyszínen ragasztotok össze. Díszítsétek fel őket az általatok választott 

technikával (festés, ragasztás, szövés, fonás, nemezelés…)! 

Fontos, hogy a díszítés tükrözze a bele kerülő tartalmat, tehát mesésen nézzen ki. A 

legkülönlegesebb papucs a legértékesebb! 

 

 

 

 

 

Készítsétek el a mesék öreg fáját 

Az alapot, amire a fa kerül, hozhatjátok magatokkal. 

Díszítésnél csak a fantáziátok szab határt. A technika és az 

eszköz, amellyel dolgoztok (agyagozás, drótozás, tűnemez, 

festés, ragasztás…) szabadon választható. Törekedjetek arra, 

hogy az elkészült fa különleges, mesés legyen. Ezt különböző 

anyagok felhasználásával lehet elérni. A műalkotásotok képzeletbeli vagy ismert fáról szóló 

meséhez készüljön. (pl. Az óriás paszuly) A kész munka esztétikus, technikájában vagy 

kivitelezésében egyedi legyen, hiszen tulajdonosa sem hétköznapi. 

3-4. osztály 

 

5-6. osztály 
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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! 

 

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: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

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

Nevezési határidő: 2019. október 18. /péntek/ 

Jó felkészülést kívánunk! 
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Ősi hit szerint az írás az Istenek ajándéka,  

s a formák szépsége az ember hozzájárulása az isteni alkotáshoz. 

 

 
Szépírók találkozója 

Kedves Gyerekek! 

„Verses mesék” 

 

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 kb. 10 perces nyomtatott szöveg 

másolásával bizonyíthatjátok szépíró képességeteket. 

Verses mesével készülünk, ezért fontos, hogy tudjátok 

a vers másolásának szabályát! 

 

 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: Tóthné Bagán Ilona (30/565-5526) 

Nevezési határidő: 2019. október 18. /péntek/ 

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: 2019. október 18. /péntek/ 

Kérjük a határidő pontos betartását! 

 

Jó munkát kívánunk! 


