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BENEDEK ELEK MESÉI 
 

A 43. Mesemondó versenyt Benedek Elek tiszteletére, születésének 160., halálának 90. 
évfordulója alkalmából rendeztük meg 2019. november 30-án a József Attila Városi 
Tagkönyvtárban.  
A hagyományoknak megfelelően a városi és városkörnyéki iskolák 1-4. osztályos tanulóit 
vártuk a versenyre. A négy évfolyamon együttesen 9 városi iskola 36 kisdiákja, és 5 
városkörnyéki iskola 15 tanulója vetélkedett egymással a szép mesemondásban. 
 
A felkészülést segítendő ajánló listát készítettünk külön az 1-2., és a 3-4. osztályosoknak 
javasolt mesékkel. Igyekeztünk olyan Benedek Elek-meséket válogatni, amelyek kevésbé 
ismertek a gyerekek számára. A listát jóval a verseny előtt kiküldtük az iskolákba, és a 
könyvtár honlapján is elérhető volt az érdeklődők számára. 
 
A megnyitó színvonaláról az Izsák Imre Általános Iskola 3. és 4. évfolyamának tanulói 
gondoskodtak, akik a HÁZASODIK A DARU című mesét állították színpadra nagy sikerrel. 
Gál Edina és Csiszár-Horváth Anett pedagógusok készítették fel őket. A versenyt hivatalosan 
Herkliné Ebedli Gyöngyi, az Izsák Imre Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. 
 

 
 
A pedagógusokból, óvónőkből, könyvtárosokból álló zsűri és a nagyszámú közönség előtt 
zajló verseny győztesei oklevelet és egy gyönyörű könyvet kaptak jutalmul, a többi 
mesemondó emléklapot és egy kis noteszt vihetett haza.   
Minden évfolyamon a közönség is szavazhatott a legjobban tetsző mesére. A közönségdíjasok 
többnyire a helyezettek közül kerültek ki, ami azt jelenti, hogy a közönség egyetértett a zsűri 
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döntésével. Azok a kis mesemondók, akik sem helyezettek, sem közönségdíjasok nem lettek, 
de a zsűri jutalomra érdemesnek találta őket, különdíjat kaptak. 
 

 
 
A versengésben nemcsak azok a gyermekek vesznek részt, akik a városi versenyre eljutnak, 
hanem ennél sokkal többen: az iskolák általában házi versenyt rendeznek, hogy kiderüljön, ki 
a legszebben mesét mondó kisdiák, aki képviselheti az iskoláját. 
 
A verseny témája minden évben más: van, amikor valamilyen évfordulóhoz kötődik, van, 
amikor éppen aktuális téma kerül terítékre, de olyan is előfordult, hogy közkívánatra 
határoztuk meg a verseny témáját (pl. Adventi mesék), és kerestük meg a hozzá illő meséket. 
A témákhoz bőséges meseajánló listát állítunk össze, hogy addig is minél több mesével 
ismerkedjenek a gyerekek, amíg kiválasztják a nekik legjobban tetszőt, amit majd meg is 
tanulnak. 
A mesék hallgatása, önálló olvasása, előadása egyaránt hozzájárul a gyerekek olvasóvá 
válásához. 
 

 
Jagasicsné Bogatin Mária 
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