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VÁR RÁD A KÖNYV-TÁR-TÚRA 

Könyvtár- és olvasás-népszerűsítő vetélkedő 

 
 
 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár VÁR RÁD A KÖNYV-TÁR-TÚRA címmel  
3 fordulós könyvtár- és olvasás-népszerűsítő vetélkedőt hirdetett Keszthely és környéke 
általános iskolás tanulói részére. A játékra a 9-12 év közötti tanulók jelentkezését vártuk. 
Az első két forduló lebonyolítása levelező formában történt, a legjobb eredményt elérő tanulók 
vehettek részt a döntőben.  
 
Az I. fordulóban a tanulóknak 5 feladatot kellett megoldaniuk. Az első feladatból, a totóból 
kiderült, mennyire ismerik a könyvtárat és annak használatát. A második feladatban egy 
szókeresőben kellett megtalálniuk a könyvtári fogalmakat és meghatározniuk a megfejtésként 
kijött: cutter számot. Ezután Összekeveredett könyvek címmel könyvtári rendet raktak a tanulók 
szerző és könyvcím alapján. Majd ismét játékosan rejtvényen keresztül fejtették meg a 
sorozatok címét és megindokolták a megfejtést, azaz, hogy szerintük miért jó olvasni! Az 
utolsó feladat kreatív volt, minél ötletesebben kellett bemutatniuk az Én könyvtáram címmel 
településük könyvtárát. 
 
Az első fordulót 8 vidéki településről 23 fő (Cserszegtomaj-3; Kehidakustány-5; Mihályfa-5; 
Rezi-4; Sármellék-1; Sümegcsehi-3; Tekenye-1; Zalaapáti-1), valamint 6 keszthelyi iskolából 
67 fő (Csány-Szendrey AMI/Belvárosi tagiskola-23; Csány-Szendrey AMI/Székhelyiskola-19; 
Egry-5; Életfa-8; Ranolder-10; Zöldmező-2) összesen 90 fő oldotta meg, melynek beküldési 
határideje 2016. március 31. volt. 
 
A II. fordulóban szintén 5 feladatot oldottak meg a gyerekek. Ebben a fordulóban Csukás 
István íróé volt a főszerep, 80. születésnapjának tiszteletére. A rejtvény élete fontosabb 
eseményeihez kapcsolódott, majd rendszerezni kellett a könyveiből; a szókereső Csukás István 
szereplőkből állt, a párosítóban Pom-pom mesecímek keveredtek össze, végül pedig a 
könyvajánlóra került sor, melyben minél kreatívabban kellett ajánlani a legkedvesebb Csukás 
István könyvet. 
 
A második fordulót 2016. április 29-ig kellett beküldeni, 7 vidéki településről 17 fő 
(Cserszegtomaj-3; Kehidakustány-5; Mihályfa-2; Rezi-4; Sümegcsehi-1; Tekenye-1; Zalaapáti-
1.), 5 keszthelyi iskolából 43 fő (Csány-Szendrey AMI/Belvárosi tagiskola-13; Csány-
Szendrey AMI/Székhelyiskola-13; Egry-5; Életfa-3; Ranolder-9) összesen 60 fő megfejtése 
érkezett a könyvtárba. 
 
A döntőre 2016. május 30-án került sor a Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében. A 
két forduló kérdéseit határidőre összesen 150 tanuló oldotta meg, ebből értesítettük a legjobban 
teljesítő 15 vidéki és 15 keszthelyi diákot. 
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A döntőt Pappné Beke Judit köszöntője nyitotta meg, utána pedig egy kis könyvtárbemutatóval 
folytatta, mely fontos volt a diákoknak a feladatok megoldásához. 
 
Ezután elkezdődött a játékos vetélkedő, melynek feladatai a könyvtárhoz, a 
könyvtárhasználatához és Csukás István műveihez kapcsolódtak. 
A gyermekek nagy meglepetésére nem úgy kerültek egy-egy csapatba, ahogy helyet foglaltak. 
Első feladatként ugyanis Keresd a csapatod! címmel a székek alján található Csukás István 
szereplőket tartalmazó kis képek alapján rendeződött a Hapci-Rakéta, a Nagy ho-ho-ho-
horgász, a Mirr-Murr, a Pom-Pom, a Süsü, a sárkány és a Téli tücsök csapat. 
A második feladatban a Ki vagyok én? című játékban, minél gyorsabban kellett kitalálniuk 
könyvtári fogalmakat. 

 
 
A harmadikban pedig a Vendégeink voltak 
szókereső rejtvényben olyan kortárs szerzők 
nevét találták meg a tanulók, akik jártak már a 
gyermekkönyvtárban. Segítségül használhatták 
plakátjainkat, melyeken a nálunk író-olvasó 
találkozón megfordultak szerepelnek.  
A megfejtés Csukás István évforduló volt. 
 
 
 

Ezután a 4. feladatban Hol lehetek? címmel megindult a könyvtári 
nyomozás. A gyermekkönyvtárból eltűnt 42 db Csukás István által 
írt könyv, ezeket kellett megkeresniük a könyvtár olvasótermében és 
a könyvkiválasztóban. Először húztak egy-egy borítékot, és az abban 
talált leírás szerint megkeresték az első könyvet. Minden elrejtett 
könyvben fellelhették a következő keresendő könyv helyének 
leírását, illetve minden könyvben találtak pár betűt. Ha megvolt a 
csapatonkénti 7-7 könyv, akkor a bennük levő betűket sorba kellett 
rendezniük A kirakott megfejtésből (RAKJ SORBA!) rá kellett 
jönniük, hogy a könyveket könyvtári ABC – be kell sorolni.  
 
 

 
 
Az 5. feladatban minden csapatnak Levél 
érkezett, melyhez kaptak egy-egy kartont és 
gyurmaragasztót is. Felbontva a levelet nem volt 
nehéz kitalálniuk, hogy minél gyorsabban ki kell 
rakniuk a csapatnévnek megfelelő Csukás István 
könyvborítót. Záró feladatként pedig sor került a  
Ki vagyok én? című játék 2. fordulójára. 
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Megköszönve a felkészítők munkáját 
Sebestyénné Horváth Margit, a Megyei 
Könyvtárellátási Csoport vezetője minden 
települési és iskolai könyvtárosnak 
emléklapot nyújtott át. 
 
Majd a gyermekek jutalmazása következett. 
Először minden tanuló emléklapot és egy  
Pom-pom figurás csokit kapott Ruzsics 
Ferenctől, Keszthely város polgármesterétől, 
majd Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója oklevélben részesítette 
az első három csapatot.  
 

1. helyezett A Téli tücsök csapat lett.        
       
Horváth Csenge Dorina (Rezi)  
Hörcsik Sára  
(Ranolder J. Róm. Kat. Ált. Isk.),  
 Ifi Benedek János  
 (Ranolder J. Róm. Kat. Ált. Isk.),  
 Magyar Kitti (Tekenye)  
 Simon Georgina  
 (Csány-Szendrey AMI/Székhelyisk.) 
 

 
Ezután következett az igazi nagy meglepetés: igazgató asszonyunk bejelentette, hogy minden 
tanuló egy 3 napos olvasótáborban vehet részt Balatoncsicsón és a harmadik zsűritagtól,  
Kiss Gábortól, a Bakonyerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesétől egy-egy Csukás 
István: Nyár a szigeten című könyvet is átvehettek. 
 
Köszönet a támogatóinknak: a Fejér 
György Városi Könyvtár és a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár mellett 
Keszthely Város Önkormányzata és a 
Bakonyerdő Zrt. is nagymértékben 
támogatta a rendezvényt. 
 
2016. június 11-én megnyílt a Vár rád a 
könyv-tár-túra kiállítása a 
Gyermekkönyvtár előterében. Összesen 
132 alkotást, rajzot kaptunk a két 
fordulóban vidékről és Keszthelyről. Ebből válogattuk ki a legjobban sikerült alkotásokat és 
ezek kerültek kiállításra. 
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Az I. fordulóban „Az én könyvtáram” címmel összesen 78 db 
alkotás érkezett, ebből  
16 db-ot vidéki településekről, 62 db-ot keszthelyi iskolákból 
küldtek. A gyerekek kreatívan rajzolták le a településükön 
található könyvtárat. Volt olyan gyermek, aki egy remek, 
papírból hajtogatott kockán mutatta be a Rezi könyvtárát. A 
könyvtárak külsejét, belsejét ábrázoló rajzok mellett kaptunk 
Olvasni Jó! – olvasásra buzdító plakát-terveket, néhányan 
pedig kedvenc könyvüket mutatták meg rajzos-ajánlás 
formában. Egyedi és nagyon kreatív könyvtár-népszerűsítő 
verset írt egy keszthelyi kisfiú, valamint hajtogatott lepke is 
készült. 

 
A II. fordulóban „A legkedvesebb Csukás István 
könyvem” címmel könyvajánlót készítettek nekünk. 
Összesen 54 db remekmű érkezett, ebből 16 db-ot 
vidéki településekről, 38 db-ot pedig keszthelyi 
iskolákból küldtek. A gyermekek ebben a fordulóban 
gyönyörű és sokféle alkotásokat készítettek. Csukás 
István műveinek szereplőit elevenítették meg a 
rajzokon, sokan írásos ajánlóval is kiegészítve. A 
beérkezett alkotásokból kiderül, melyek a gyerekek 
által kedvelt írásai a szerzőnek.  
 
A legtöbb alkotáson Pom–Pom meséiből szereplők és 
Süsü, a sárkány szerepelt. Ezenkívül még népszerű 
volt a Hapci - Rakéta a Hókuszpókusz – szigetekre; 
Keménykalap és krumpliorr; Mirr–Murr kalandjai; 
A nagy Ho-Ho-Ho-Horgász; Nyár a szigeten; 
Pintyőke cirkusz, világszám!; Sün Balázs; A téli 
tücsök meséi című mesék és ifjúsági regényekből kicsippentve egy jelenet vagy egy 
meghatározó mesealak. Érkezett egy nagyon kreatív Fonal-Süsü is.  
 
A mindkét fordulóban kitartóan részt vett diákokat emléklappal és zsákbamacska ajándékkal 
jutalmaztuk. A kiemelkedő alkotások, rajzok mellé a vetélkedőt jelképező kisbagoly került, és 
a megfelelő címet is megkapták, valamint többen könyvjutalomban is részesültek. 
 

A legkiemelkedőbb alkotások 

Legegyedibb, legkreatívabb:  
- I.forduló: Varga Ákos   Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag. Isk. legrímesebb 
- II.forduló: Bíró Eszter Cs-Sz AMI/Székhely Isk.  legegyedibb 
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Mindkét fordulóban kiemelkedő: 
- Rajnai Napsugár Mária    Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag. Isk. 

 legkülönlegesebb technika 
- Gelencsér Júlia Klára Életfa Ált. Isk. és A. Műv. Okt. Isk.

 legélethűbb rajzok 
- Hörcsik Sára  Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk. 

 legradírosabb 
- Ifi Benedek János  Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk.

 legmesehűbb 
- Nagy-Kövi Balázs  Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk.

 legszínesebb 
- Rajnai Laura  Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag. Isk. 

 legmerészebb kivitelezés  
- Takács Anna   Rezi 
- Hajdu Zita    Sümegcsehi 
- Rumi Eszter    Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk. 
- Horváth Csenge Dorina Rezi 
- Szabó Flóra    Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk. 
- Kiss Gabriella Katalin  Cs-Sz AMI/Székhely Isk. 
- Mikolás Virág   Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk. 
- Molnár Karolin   Cserszegtomaj 
- Vörös Kíra   Cs-Sz AMI/Székhely Isk. 
- Tencz Hanna   Ranolder J. Római Kat. Ált. Isk. 

 
Kiemelkedő rajzok: 
- Rónai Hanna Tirza Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag.Isk  legkidolgozottabb 
- Jantász Enikő  Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag.Isk  legprecízebb 
- Vadász Dániel  Cs-Sz AMI/Székhely Isk   legtücskösebb 
- Tóth-Kovács Klaudia Cs-Sz AMI/Belvárosi Tag.Isk  legcukibb  

    
Közönségdíjas rajzok: 
1.) Rónai Hanna Tirza – Pom Pom   
 10 szavazat 
2.) Rajnai Napsugár Mária – Könyvtáros-baglyos  
 9 szavazat 
3.) Ifi Benedek János – A nagy Ho-Ho-Ho-Horgász 
 8 szavazat 
 
 

 
Mindenkinek gratulálunk, nagyon ügyesek és kitartóak voltatok! 

 
Magyar Szilvia 
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Varga Ákos: Az én könyvtáram 

 

Ha a könyvtárba bemegyek, 

A sok könyv között elveszek. 

A könyveket kölcsönözni jó, 

De olvasni is nagyon szórakoztató. 

Ha rossz a kedvem, vagy ha jó, 

A könyv mindig megtalálható. 

Velük bárhol lehetek, 

Enyémek a történetek! 

Nem kell mindet megvenni, 

Elég a könyvtárba elmenni. 

Kiolvasom, visszaviszem, 

A határidőt meg nem szegem. 

Kedvencekhez visszatérek, 

A versemnek itt lett vége. 
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