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„A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem  

elődeink ránk örökített bölcsességeinek gyöngyszemei.” 
 
 

 

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékezünk Benedek Elek születésnapjáról. 15 éve mi 

is csatlakoztunk a Magyar Olvasótársaság felhívásához, és azóta tartjuk meg a nagy 

népszerűségnek örvendő versenyünket. Minden évben különböző tematikájú meséket 

választunk ki magyar népmesekincsünkből. Idén a bábák, banyák és boszorkányok 

kerülnek a középpontba. 

Ebben az évben - a kialakult a járványügyi helyzet miatt - a verseny egy fordulós lesz, a 

beérkezett feladatlapok javítása és a pályamunkák zsűrizése után fogunk eredményt 

hirdetni. A hagyományos, játékos próbatételekből álló fordulót nem áll módunkban 

megrendezni. 
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 óvodásoknak és általános iskolásoknak (1-8. évfolyam) 

 téma: A háromágú tölgyfa tündére című mese ábrázolása (a mese megtalálható a 

www.erossisk.hu oldalon a Népmese Napja 2020 menüpontban) 

 az alkotások bármilyen technikával, A4-es méretben készülhetnek 

 az elkészült rajzokat színes kartonra ragasztva kérjük beküldeni, a pályázó neve, 

életkora, osztálya, óvoda/iskola neve a rajz alatt legyen feltüntetve (ne a 

hátoldalán). Az alábbi címre kérjük beküldeni: 

Erőss Lajos Református Általános Iskola 

4150 Püspökladány 

Kálvin tér 1-3. 

 beküldési határidő (postára adás): 2020. szeptember 25. (péntek) 

 online eredményhirdetés: 2020. október 2. (péntek)  

 

 4 fős csapatok jelentkezhetnek 

 korosztályok: 3-4. osztály és 5-8. osztály 

 a versenyre Benedek Elek életútjának és az 5 kijelölt népmesének alapos ismerete 

szükséges 

 a kijelölt mesék:   

o A banya 

o A vasorrú bába 

o A háromágú tölgyfa tündére 

o Rózsa és Ibolya 

o Mészáros Gyuri 

 

 nevezési határidő: 2020. szeptember 14. (hétfő)  

 nevezni az alábbi linken keresztül lehet, a nevezési űrlapot kérjük, hogy a 

felkészítő pedagógus töltse ki: 

https://tinyurl.hu/8sqL/ 
 

 a versenyre nevezett csapatok a feladatlapot szeptember 14-ig e-mailben kapják 

meg 

 a feladatlapot a csapatok kinyomtatva, tollal kitöltve küldjék vissza az alábbi 

címre:  

Erőss Lajos Református Általános Iskola 

4150 Püspökladány 

Kálvin tér 1-3. 

 

http://www.erossisk.hu/
https://tinyurl.hu/8sqL/
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 beküldési határidő (postára adás): legkésőbb 2020. szeptember 25. (péntek) 

 

 nevezési díj: 2800 Ft/ csapat, befizetési határidő: szeptember 25.  

 számlaszám: 10403459-00027079-00000005  

 kérjük, hogy közleményben adják meg az iskola és a csapat/csapatok nevét 

 

 az online eredményhirdetés időpontja: 2020. október 2. (péntek)  

 az eredményhirdetés részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk a nevezett 

csapatokat és a felkészítő pedagógusokat 

 a résztvevő csapatok emléklapot, a díjazottak pedig oklevelet és könyvjutalmat 

kapnak, melyet postai úton juttatunk el az eredményhirdetést követően 

 

A versennyel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: titkarsag@erossisk.hu 

Tel: 06-54-883-272 

 

 

 

Várjuk a lelkes csapatok jelentkezését. A felkészüléshez jó munkát kívánunk! 

Áldáskívánással: 

 

 

Kissné Balla Krisztina       Biróné Szabó Brigitta 

               szervező      megbízott intézményvezető 

mailto:titkarsag@erossisk.hu

