
Irodalmi pályázat  
Tölgyesi Lívia: Bükki Bűbájosok meseregénye alapján 

 

Varázsold el magad!!! 
 

Válassz ki egy szereplőt a Bükki Bűbájosok meseregényből! 
„Bújj a mesehős bőrébe”, és a magad szemszögéből írj egy 

élménybeszámolót a „Bükkben átélt kalandokról”! 
     

1. Mutasd be röviden a Bükki Bűbájosok meseregényt: hol játszódik, kik a szereplők (jók, rosszak), mi történt; 
fontos, ahhoz hogy mesebeli lényed és az élménybeszámolód érthető legyen! 

2. Találj ki egy varázsigét, amellyel (mostani énedből) átváltoztatod magad a történet szereplőjévé! 

3. KELTSD ÉLETRE A FANTÁZIÁD! „Saját szemszögedből” írj egy mesés élménybeszámolót!  
Néhány segítségnyújtó szempont lehet: Kivé változtál? Milyen külső – belső tulajdonságaid-, hóbortjaid-, különleges 
képességeid stb. vannak? Milyen tudás birtoklásának örülsz? Miképpen tudod hasznosítani? Kivel barátkoztál össze? Kit nem 
szeretsz? Miért örülsz, hogy jelen lehettél a Bükki Bűbájosok varázslatos világában? Vajon mesebeli lényed története 
folytatható-e? Hogyan tudnád elérni, hogy bekerülj a következő, Dobogókőn játszódó mesébe? 

 
„Három a magyar igazság, és egy a ráadás.” 

 
4. Küldj egy képet magadról a Bükki Bűbájosok olvasása közben! 

 

Korosztály:  Nincs, mert a mese örömének élvezete határtalan    

Terjedelem:  Maximum 2 oldal  A/4-es (csak olvasható kézírás, vagy 12-es gépelt betűnagyság fogadható el)  

Tartalom: Fantáziadús történet (a meseírás alapjait figyelembe véve: felvezetés, bonyodalom, lezárás) 

Beadási határidő:   2017. augusztus 13. éjfél  Elbírálási határidő:   2017. szeptember 21. 

A pályázatot a htolgyesi.livia@gmail.com címre kell elektronikusan feltölteni. 

Eredményhirdetés: A pályázatra beküldött írásokat, a mesélő, Tölgyesi Lívia és a Geobook Kiadó bírálja el! 

1. hely – Egy kirándulás a mesélővel („szakmai” csevejjel) a következő regény helyszínén: Dobogókőn 

2. hely – Személyes találkozás a mesélővel és a Bükki Bűbájosok dedikálása Budapesten. 

3. hely – A mesélő, Tölgyesi Lívia, Matyesz és Lilla ifjúsági regénye (sok iskolában kötelező olvasmány) 

4. hely  – 1 db Csillagászati térkép (fali),   5. hely – 1 db Holdtérkép (fali)  

6-13. hely – Dedikált Bükki Bűbájosok plakát (budapesti átvétellel, vagy postán összehajtva borítékban). 

A pályázat nyilvános és ingyenes, a fenti díjazáson kívül egyéb igény a továbbiakban nem érvényesíthető! 

A beadási határidő után a kiírásnak megfelelően beküldött írások és fényképek a www.tolgyesilivia.hu oldalra kerülnek fel. 

A pályázat a https://www.facebook.com/tolgyesi.livia közösségi média oldalán követhető. 

A Bükki Bűbájosok 2017. augusztus 13-ig 30% kedvezménnyel rendelhető közvetlenül a Kiadótól!  

GeoBook Hungary Kiadó: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 62/b. Tel: 06-26-505405, geobook@mail.datanet.hu 
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