Mese-morzsa, zeneszó ? a mese és zene ünnepe a
szekszárdi campuson
Mint égen a csillag - legalább annyi kisiskolás, hallgató és felnõtt vállalkozott idén is a
mesemondásra szeptember 29-én a KPVK szekszárdi képzési helyszínén megrendezett
mese- és zeneünnepen. A szekszárdi hallgatók és oktatók 2006 óta minden évben ezzel a
rendezvénnyel emlékeznek meg Benedek Elek születésének szeptember 30-ai
évfordulójáról és október 1-rõl, amely a Zene Világnapja.

Képgaléria
A Kar zsúfolásig megtelt aulájában 10-tõl 15 óráig a mesemondó, muzsikáló gyerekeké,
fiataloké, felnõtteké volt a fõszerep, akik meghívásra, vagy önkéntes felajánlásként,
mindannyiunk örömére hozták el és adták elõ kedvenc meséiket, dalaikat, zenéiket. A
fellépõk egyéni és csoportos produkciókkal is készültek.
A rendezvényt Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTE IGYK általános és tudományos dékánhelyettese nyitotta meg. Mesével, drámajátékkal, dallal, zenével közremûködtek
a PTE KPVK hallgatói és oktatói: Angyal Karola (2. évfolyam tanító szak), Arnold Alexandra (1
évfolyam csecsemõ- és kisgyermek nevelõ szak), Bárics Noémi (1. évfolyam
óvodapedagógus szak), Batka Dániel (1. évfolyam tanító szak), Boros Lilla (3. évfolyam tanító
szak), Csibi János (2. évfolyam tanító szak), Frank Sára (1. évfolyam tanító szak),Görbicz
Barbara (1 évfolyam csecsemõ- és kisgyermek nevelõ szak),Halmosi Berta (1. évfolyam
tanító szak),Heil Ákos (3. évfolyam tanító szak), Horváth Tivadar (3. évfolyam tanító szak),
Károlyi Dorina (3. évfolyam csecsemõ- és kisgyermek nevelõ BA szak),Konyecsni Gábor
(2. évfolyam média mediátor felsõoktatási szakképzési szak), Kovács Bianka (1.
évfolyam óvodapedagógus szak), Kovács Katalin (2. évfolyam tanító szak), Major Tünde
Kármen (2. évfolyam óvodapedagógus szak), Mezei Brigitta (1. évfolyam óvodapedagógus
szak), Nagy Lilla (2. évfolyam tanító szak), Orlovics Viktória (1 évfolyam csecsemõ- és
kisgyermek nevelõ szak), Papp Barbara (1 évfolyam csecsemõ- éskisgyermek nevelõ szak),
Sipos Noémi (1 évfolyam csecsemõ- és kisgyermeke nevelõ szak), Tihanyi Panka Sára(1.
évfolyam óvodapedagógus szak), Topp Edina(1 évfolyam csecsemõ- és kisgyermeke nevelõ
szak), Tóth Barbara (3. évfolyam tanító szak), Tóth Vivien (1 évfolyam csecsemõ- és
kisgyermek nevelõ szak), Tumpek Nikolett (1. évfolyam óvodapedagógus szak), Varga

Brigitta(1. évfolyam tanító szak) Dr Nagy Janka Teodóra általános és tudományos dékánhelyettes, Lázár Noémi zenetanár, Müller János oktató, Tancz Tünde - oktató;
az Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda tanulói és pedagógusai: Berecz Árpád
(3.a osztály), Bertus Noémi Málna (2.b osztály), Csontos Alina (4.b osztály), Fábián
Hanna (3.b osztály),Gaján Kata (1.a osztály), Jaszenovics Szonja (2.a osztály), Koplik
Luca (3.a, osztály) Salgó Lajos (2.a osztály), Szabó Jázmin (2.a osztály) Takács Nóra (3.b
osztály), Vajda Ingrid (4.b osztály), a 3. b.osztály csoportja, Glószné Pálinkás Erika tanító,
Istvánné Lõrinczy Gyöngyi tanító, László Mária Zita tanító, Tinkuné Szántó Erzsébet tanító,
Zágoni Beáta tanító tanító;
a Gyermeklánc óvoda 2. sz. csoportjának óvodásai és Csatlós Veronika óvónõ.

A ?Terülj, terülj asztalkám!" címû mesét elõadták a PTE KPVK hallgatói: Enyedi Petra, Ill
Mirella, Kruzsely Cecília, Nyisztor Bettina, Porkoláb Rita, Resch Roxána, Simonics
Martina, Viszti Patrícia (1. évfolyam óvodapedagógus szak) Kulcsár Éva, Major Tünde Kármen,
Mókus Rita, Morvai Anikó, Plávits Kata, Szita Mónika (2. évfolyam-óvodapedagógus szak),
Kettler Veronika Margit (1.évfolyam tanító szak), Hanol Kitti (2.évfolyam tanító szak), Bozsó
Bernarda, Kaposi Judit Mercédesz, Kiss Orsolya, Németh Viktória, Schubert Mária, Tóth
Barbara, (3. évfolyam- tanító szak), Arnold Alexandra, Görbicz Barbara, Harsányi Diána,
Márkus Nóra, Orlovics Viktória, Papp Barbara, Sipos Noémi, Topp Edina, Tóth Vivien, (2.
évfolyam csecsemõ- és kisgyermeknevelõ BA szak), Daczó Orsolya, Kovács Bernadett (2.
évfolyam csecsemõ- és kisgyermeknevelõ felsõoktatási szakképzési szak)
A szervezõk is terülj-terülj asztalkámmal várták a vendégeket, a bátor mesemondók pedig
útravalóul és köszönetként hamuba sült pogácsát kaptak.
A megkapóan mesés nap létrejöttéért köszönet illeti Tancz Tünde szakdemetológus oktatót,
rendezvény patrónusát és a programot ?örökbe fogadó" 3. évfolyamos tanító szakos hallgatókat.

