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A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete tovább bővíti tizenegyedik éve sikeresen 

folytatott Életmese írói pályázat kezdeményezését, ezért meghirdeti  

a 

V. Kárpát-medencei Életmese felolvasó- és illusztráló 

versenyt 

 

A program a KCSSZ (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége) és a Mosolyvirág 

Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete közös rendezvénye 

 

 
 

 

A verseny kezdési időpontja:  
2019. október 19. (szombat) 10.00 óra 
 

 

A verseny helyszíne:  
Debrecen, Kossuth u.1. 

 

A Életmese felolvasó verseny leírása: 
 

A versenyzőknek egy kötelező, a korcsoportok számára előre megadott részletet és maximum 3 perces, 
szabadon választott részletet kell felolvasniuk az eddig megjelent, bármelyik Életmese-kötetből. A zsűri 
által, korcsoportonként kijelölt kötelező részletek és az eddig megjelent életmese gyűjtemények a 
www.mosolyvirag.hu weblapról tölthetők le.   
 
 

A versenyzők jelentkezését az alábbi korcsoportokban várjuk: 
 

1. korcsoport: alsó tagozatosok, 
2. korcsoport: felső tagozatosok, 
3. korcsoport: 15 és 33 éves kor közöttiek, 
4. korcsoport: 34 év felettiek. 
Minden résztvevő minősítő elismerésben részesül! (arany, ezüst, bronz)   

A felolvasó versenyre jelentkezést kérjük minél hamarabb, de legkésőbb október 10-ig az 

eletmese2019@gmail.com-ra elküldeni! 
 
 

http://www.mosolyvirag.hu/
mailto:eletmese2019@gmail.com-ra


Az Életmese illusztráló verseny pályázati feltételei:  
 

A versenymunkának mindenképpen egy Életmese kötetben megjelent történetet kell illusztrálnia. A pályázó 
adatai mellett kérjük feltüntetni az illusztrált életmese megjelenési évét és oldalszámát is. A zsűri bármilyen 
technikával és méretben készített rajzot elfogad. A 3 legjobb mű korcsoportonként díjazásban részesül. 
Beküldött művek legjavát a szervezők 2019. október 19-én, a verseny helyszínén kiállítják. Az eddig 
megjelent Életmese-kötetek a www.mosolyvirag.hu weblapról tölthetők le.    
 

Az Életmese illusztráló versenyre a pályázatok beküldési határideje:  
2019. október 5. 
 

A pályázatokat az alábbi címekre lehet benyújtani: 
 
Postai úton:  
„Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 
4031 Debrecen Angyalföld tér 11. 
 
Vagy 
 

Online: 
eletmese2019@gmail.com 
 
Az érdeklődők a pályázat további részleteiről a +36-20-312-8584 mobilszámon kaphatnak tájékoztatást.  

 
A felolvasó és az illusztráló versenyre a jelentkezési lap jelen felhívásunkban és a honlapunkon is 
megtalálható. 
 
 
 
             Radnainé Filep Ildikó 
                 egyesületi elnök 
        Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 

 

 

 

 PROGRAM:  

2019.10.19. szombat 

 

- 9.00-10.00 gyülekezés, regisztráció 

- 10.00-10.30 Ünnepélyes megnyitó, az illusztrációs verseny eredményhirdetése 

- 10.45- kb.11.30 a kötelező részlet felolvasása a zsűri tagjai előtt (a versenyzők abc-be 

rendezett névsora szerint) 

- 12.00- kb.13.00 A szabadon választott részletek felolvasása a többi versenytárs előtt 

sorsolásos sorrend szerint 

Az éppen nem versenyző résztvevők számára a helyszínen pl kézműves és egyéb 

lehetőség pl. Meseműhely. 

- 13.30   Eredményhirdetés  

 

 

Kérdéseitekkel fordulhattok: email: rildiko59@gmail.com 

     eletmese2019@gmail.com 

    tel.:Radnainé Filep Ildikó: +36-20-312-8584 

                                                              Ölyüs Mónika: +36-20-455-8233 

 

 

http://www.mosolyvirag.hu/
mailto:eletmese2019@gmail.com
mailto:rildiko59@gmail.com
mailto:eletmese2019@gmail.com


Kötelező részletek:  

 
1. kategória: 

Tál Gizella: Az ecetes udvar/Életmese kötet 2018/ 

 

A ’60-as évek talán legnagyobb divatja az orkán kabát volt. A vízhatlan, 

műanyagbevonatú anyagból készült köpenyszerű kabáttal a nyugat árasztotta el a 

világot. Hozzánk eleinte Ausztriából csempészték. Senki sem sajnálta érte a több száz 

forintot, inkább nem evett, csak hogy össze tudja spórolni az árát. Ha az ember 

végighúzta rajta a kezét, sejtelmesen susogó hangot adott. A négerbarna volt a menő, 

abba bújt a fél ország, az egyetemi tanártól a tsz-elnökig, a nagyságáktól, a kétkezi 

munkásig, no és persze a fiatalokig. 

 

 

2. kategória: 

Richter Anikó: Dúdoló/ Életmese kötet 2019/ 

 

Emlékszem egy mókás játékra: Piroska napon a lányok piros kendőt kötöttek a fejükre, 

hogy, még abban az évben férjhez menjenek. Még tíz éves sem voltam, mikor 

kipróbáltam ezt a hagyományt. Vajon működik-e? A Nógrád megyei Héhalomról hozta 

magával Rubint nagyanyám. Holtáig büszkén hordta az ott, azon a vidéken honos 

viselete: ráncolt bő szoknyákat, hímzett pruszlikot, a féketőt, a berliner vállkendőt. 

 

3. kategória: 

Csikiné Tóth Viktória: A század embere / Életmese kötet 2015/ 

 

Hogy miért is volt ferde Ludwig Feri bácsi orra? Igazából nem fontos, most egyáltalán 

nem az, sőt, meglehet, nem is volt ferde, de majd később azért mesélek róla valamit. 

Mert nem az a fontos, hogy miért volt ferde, vagy éppen nagy, hanem az, hogy én 

rájöttem, hogy miért. Igazából Ludwig Feri bácsi kicsit sem fontos. Fontos, mint Isten 

teremtménye, egy picit magam is emlékszem rá, legalábbis a rákos patak parti házra, 

ami majdnem arra volt, mintha orvoshoz mennénk, sőt a bácsitól is majdnem annyira 

féltem, mint az orvostól.  

 

4.kategória: 

Csontos Imola: Ezerkilencszázötödik évbe / Életmese kötet 2019/ 

 

Édesanyám nagyon komolyan veszi a pontosságot. És a keresztény életvitelt. Asztali 

ima. Bejárat fölötti házi áldás. Még a szegénységünket is egyfajta vallási áhítat lengi 

körül, mintha ezt választottuk volna. A hit remény Ígéret egy jobb életre. Istennek tetsző 

életet kell élni.  Ne értsetek félre, hiszek istenben. A hit remény. A remény ígéret. Ígéret 

egy jobb életre. Mama mindig ezt mondja.  

 


