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Országos Mesevetélkeclő Felhívása

Kedves Gyerekek és Mesekedvelő Felnőttek!

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény gyermekkönyvtárai ebben az évben Is
meghirdetik a „7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” című játékos mesevetétkedő sorozatot a Jász
Nagykun-Szolnok megyei általános iskolák 2-3-4. osztályos tanulói számára. A vetélkedőre 4 fős csapatok
nevezhetnek, melyek alakíthatók osztályokból, de lehetnek vegyes összetételűek is.

A Játék keretét a magyar népmesék adják. Jövőre, 2019-ben lesz Benedek Elek születésének 160. és
halálának 90. évfordulója. Ezért Elek apó gazdag mesevilágából is válogatunk. Az Ismert történetek felidézik
kedvenc mesehőseink kalandjait, de találkozhatunk eddig még nem Ismert szereplőkkel Is, határon innen és
túl!

Az I. forduló — a tavalyihoz hasonlóan — egy visszaküldendő feladatlapon lesz, amit a nevezés után kapnak
kézhez a csapatok. A II. fordulót — írásbeli és szóbeli feladatokkal — az iskolákban kell lebonyolítani. A további
fordulók — körzetesítve — hasonlóan kerülnek megrendezésre. Minden további tudnivaló (a menetrend, a
mesék listája) a részletes kiírásban szerepel, melyet a nevezés után küldünk meg az iskoláknak.

A jelentkezéseket a mellékelt összesített Iskolai nevezési lapon várjuk e-mailben, vagy postázva. Kérjük,
hogy minden adatot adjanak meg a gyors elérhetőség érdekében!

A nevezési díjat személyesen vagy postai úton tudjátok eljuttatni a fenti címre. A számlázási címet kérjük a
„Közlemény” rovatban feltüntetni.

FONTOS!
A II. fordulóra az iskolában kerül sor.
Az az iskola, amely 10 vagy annál több csapattal nevez a iátékba, még a Ill. fordulót is a saiát iskoláiában
rendezheti meg. Ezután következnek a területi elődöntők, a területi döntők, majd a megyei döntő.
Az Országos Döntőre 2019 májusában kerül sor.

Bővebb információ kérhető a megyei szervezőknél:
• HiId viktor Könyvtár: Gálné Weigert Éva 56/523-007, 20/367-3457
• verseghy Ferenc Könyvtár: Munkácsiné Szabó Katalin 56/510-110/47-es mellék.

Szolnok, 2018. november 7.
A felhívást hitelei
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Nevezési határidő: 2018. november 26.
Cím: HiId Viktor Könyvtár — Gyermekkönyvtár

5000 Szolnok, Karczag László üt 2. / hild.gyermekkonyvtar@gmail.com
Nevezési díj: 2000,- I csapat (minden 7. csapat részvétele ingyenes)
Befizetési határidő: 2019. január 15.


