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Szakmai megvalósító: T. Molnár Gertrúd szakmai helyettes
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Szakmai beszámoló:
A Marcali Városi Kulturális Központ Mesék jegyében tervezett, sokfajta művészeti ágat
kínáló tematikus hónapjának programjai közé illeszkedett a meseíró pályázat, azzal a céllal is,
hogy lehetőséget adjon a gyerekek képzeletének, fogalmazási készségének és kreativitásának
fejlesztésére a meseírás eszközeivel.
A Marcali Városi Kulturális Központ novemberi, tematikus hónapja a meséket, s általa a
gyermekeket állította a középpontba.
A halloweeni játszóház, Kőszegi Zsanett amatőr alkotó mesékhez kapcsolódó kiállítása, a
fizika csodáit bemutató három napos interaktív kiállítás, vagy Őszi Zoltán meseillusztrátor
kiállítása a Kortárs Galériában, valamint a november végi adventi családi játszóház, több
műfajban kínált és kínál lehetőséget a kicsiknek és nagyoknak a szabadidő tartalmas
eltöltéséhez.
A Marcali Városi Kulturális Központ idén szeptember végén hirdette meg a meseíró
pályázatát, amely az „Egyszer volt, hol nem volt”címet viselte, és október 26-ig várta a
pályamunkák beérkezését.
Az internet világában egyre hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a kisiskolások körében
az olvasás és az írás szeretete. A mesék olvasása, azok dramatizálása az alsós diákok körében
elsősorban az iskolában, vagy családi körben valósul meg. A mesék világa pedig, főként, ha
egy gyerek írja, nemcsak a képzeletét engedi szárnyalni, de az íráskészségét, a fantáziáját is
fejleszti. A Kulturális Központ felhívására, mellyel meseírásra sarkallta a gyerekeket, írhattak
tradicionális mesét, vagy modern mesét, kétoldalas terjedelmi korlát megszabásával.

Egy gyermek akár két mesével is pályázhatott. A pályamunkák beküldői közül Kollár
Orsolya, a Mikszáth utcai általános iskola 6.c. osztályos diákja élt ezzel a lehetőséggel. Így
11 diák küldte el a saját maga által írt 12 mesét, amelyben voltak hagyományos, királylányos
és modern, hangsebességgel száguldó, űrlény-sárkányos mesék is.
A háromtagú zsűri, Horváth Gabriella a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
gyermekrészlegéről, a Kulturális Központ részéről Vigmondné Szalai Erika igazgató és T.
Molnár Gertrúd a pályázat szakmai felelőse, szinte egyhangúan hozta meg a döntést a
díjazottakra vonatkozóan. Ezt követően a pályázaton résztvevő diákok, a felkészítő
pedagógusok értesítetést kaptak az eredményhirdetés helyéről és idejéről.
Minden meseíró oklevélben és
édességben részesült, a három
első helyezett és a különdíjas
tanuló pedig, személyenként
két könyvet kapott ajándékba,
amelyből az egyik mesekönyv
volt, a másik pedig ifjúsági
könyv. Az ajándékkönyveket
a
Korzó-Könyvsarok
kínálatából
válogattuk,
életkoruknak megfelelően. A
tárgyjutalmakat
és
az
oklevelek
elkészítését,
a
pályázati
támogatás
segítségével valósítottuk meg.

A mesepályázat díjátadását
a
Kulturális
Központ
összekapcsolta Őszi Zoltán
meseillusztrációinak
Kortárs
Galériabeli
megnyitójával.

A meseíró pályázaton részt vevő tanulók névsora és helyezése:

Név
Boda Nóra
Boda Sára
Fülöp Rebeka
Igali Alíz
Kálózi Liza
Kollár Orsolya
Sárvári Panna
Szí-Miklós Zalán
Tálos Fanni Franciska
Török Jadira
Zalakovics Martin

Iskola
Mikszáth iskola 4.a
Mikszáth iskola 4.a
Mikszáth iskola 4.a
Mikszáth iskola 4.b
Mikszáth iskola 4.b
Mikszáth iskola 6.c

Mese címe
„Eszközök lázadása”
„A titokzatos jelek”
„Szülinapi ajándék”
„A verseny”
„Egy éjszaka a lovardában”
1. „Egy álmodozó alma”
2. „Egészségolimpia”
Noszlopy iskola 6.b „Egyszer volt, hol nem volt”
Mikszáth iskola 4.a. „A kaland”
Mikszáth iskola 3.a. „A királykisasszony
megmentése”
Mikszáth iskola 4.b „Tipi-topi, a rosszcsont
százlábú”
Mikszáth iskola 4.a. „A kis sikló története”

Helyezés
Különdíj
I. hely
III. hely
Oklevél
Oklevél
II. hely
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél
Oklevél

A helyezést elért gyermekek meséi, a díjátadást követően, a Marcali Városi Kulturális
Központ honlapján is olvashatóak.
Marcali, 2015. 11. 24.

T. Molnár Gertrúd sk
szakmai helyettes

