XI. évfolyam, 2. szám (31.)

A Heves megyei könyvtárosok lapja

2002. április

MKE hírek * MKE hírek * MKE hírek * MKE hírek * MKE hírek * MKE hírek
Az MKE Heves Megyei Szervezetének évi első taggyűlése
Városi könyvtár Füzesabony
2002. március 14.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete több mint negyedszázada végzi munkában,
sikerekben gazdag tevékenységét. Jelenlegi taglétszámunk alapján a megye könyvtáros társadalmát összefogó területi
szervezetünk a megye főfoglalkozású könyvtárosainak mintegy 75%-át tudja tagjai között. (2001-ben 86 fő).
Immár hagyománnyá vált, hogy szakmai összejöveteleinkkel, rendezvényeinkkel úgymond körbejárjuk a megyét, s
igyekszünk megismerkedni egymás sikereivel, örömével, gondjaival. Azt hiszem, mindannyiunknak kedves emléke
fűződik a gyöngyösi, hatvani, besenyőtelki, hevesi rendezvényeinkhez, ahol alkalmunk nyílt a kollegákkal való
közvetlen tapasztalatcserére.
2002. március 14-én pedig – folytatva a sort –, Füzesabonyba látogattunk.
Vendéglátó házigazdáink közül elsőként Gulyás László Polgármester Úr köszöntött bennünket. Érdekfeszítő
előadásában felvázolta számunkra a város történelmi múltját, szólt a mai tevékeny hétköznapok feladatairól,
eredményeiről, gondjairól.
Ezen a szép tavaszi napon, a 2002. évi első taggyűlésünkön az MKE Heves Megyei Szervezetének tagjai – nyugdíjba
vonulása alkalmából – virággal köszöntötték, s búcsúztatták el Blahó Istvánnét, Maját, a Füzesabonyi Városi Könyvtár
igazgatóját, aki az egyesület vezetőségében is aktívan munkálkodott. Kívánunk neki jó egészséget, s még hosszú
tevékeny éveket!
Ezt követően beszámoló hangzott el a szervezet 2001. évi munkájáról, majd a 2002. évi munkatervünk megbeszélésére,
elfogadtatására került sor. A tagdíjbefizetés változásáról, ennek szükségességéről, ügyrendi, szervezeti kérdésekről esett
szó.
Sipos Attilának, a könyvtár új igazgatójának vezetésével könyvtárbemutatón vettünk részt. Megismerkedtünk a szép,
esztétikus épületben elhelyezett bibliotéka szakmai munkájával, sikereivel, terveivel.
Az eseményekben gazdag nap szakmai megnyitóját – a közben körünkbe érkezett – Sós Tamás, a Heves Megyei
Önkormányzat elnöke tartotta meg. A könyvekről, az olvasásról szóló személyes önvallomása mellett, – nagy
örömünkre – nagyra értékelte az egy-egy település kulturális életében kiemelkedően fontos szerepet betöltő
közművelődési szakemberek, könyvtárosok munkáját. Mint mondta, nehéz jó fenntartónak lenni, és az elvárásoknak
csak úgy lehet megfelelni, ha a szakmai vezetők képesek igényeik pontos megfogalmazására, közvetítésére. Az
egyesület nevében megköszöntük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan támogatta szakmai tanácskozásunkat.
Szakmai előadónk, Dr. Kenyéri Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának munkatársa az Országos
Dokumentumellátási Rendszer működésének tapasztalatairól és a könyvtári szakfelügyelet kérdéseiről tartott előadást.
Értékes, figyelemfelkeltő előadását szakmai konzultáció követte, ami mindennapi munkánkban, a közvetlen gyakorlati
feladataink, szolgáltatásaink minél zökkenőmentesebbé tételében rendkívül hasznosnak bizonyult.
A Press Publica Könyvkiadó bemutatkozását is nagy érdeklődés kísérte. Tájékoztatást hallhattunk a népszerű
tudományos könyvkiadás legfontosabb problémáiról, a kiadó tevékenységéről. Könyvkiállítást prezentáltak, és
kedvezményes vásárlásra is lehetőséget biztosítottak.
A nap zárásaként látogatást tettünk az állomás épületében elhelyezett Füzesabonyi Helytörténeti Múzeumban, ahol
szakszerű vezetéssel csodáltuk meg az egyedülálló régészeti kiállítást.
A Postaforgalmi Szakközépiskola ebédlőjében elköltött ebéd után hálásan mondtunk köszönetet házigazdáinknak, a
füzesabonyi kollégáinknak a szíves vendéglátásért. A Pikopack Rt. kellemes és hasznos „meglepetés-ajándék”-a
tárgyiasult formájában még sokáig megőrzi emlékezetünkben ezt a napot.
Guszmanné Nagy Ágnes
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Könyvbemutató a besenyőtelki könyvtárban
Március 18-án került sor a besenyőteleki ÁMK könyvtárában Kriston Andrásné, Ágnes néni Éjszaka álmaimban című
verseskötetének bemutatására.
Egy olyan könyvet ajánlottam a besenyőtelekiek figyelmébe, ami mindannyiunkról és mindannyiunknak szól.
Blahó Istvánné a könyv ajánlásában azt írta: „Ágnes néni a falu krónikása, mert versei bokrából kikerekednek a
Besenyőteleken még élő néphagyományok századvégi leképeződései: családi köszöntők, halottbúcsúztatók,
menyasszonykikérők stb.”
Ez a témaválasztás egyben meghatározza a stílust, a versformát is. Ez pedig nem más, mint a népiesség, a népdalok,
népballadák verselését megőrző gyakran négyütemű felező tizenkettes, hangsúlyos verselés. Ágnes néni érzi ezt az ősi
ritmust, magyar anyanyelvünk csodálatos ajándékát.
Költői hitvallása megegyezik a nagy népi költők ars poetikájával: ”Az az igaz költő, ki a nép ajkáról hullatja keblének
mennyei mannáját.”
„…s mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
otthon leli magát ajkaimon dala.”
(Arany János)
Mindig kellettek olyan emberek, akik az egyszerű emberek nyelvén, hozzájuk szólva, róluk, értük írtak és
munkálkodtak. Ma is szükség van ilyenekre; akik képesek helyettünk megfogalmazni jó és rossz élményeinket. Ágnes
néni ezt a feladatot vállalta magára közel 60 éve, amikor a háború borzalmában intézte fohászát Miklós nevű bátyához a
messzi Oroszországba. A háború borzalma nagyon sok versének lett ihletője. A családi ünnepeken túl a falu életének
legjelentősebb eseményeit is versbe szedte, s ebben a kötetben Besenyőtelek elmúlt 30 évének története is nyomon
követhető.
A népi életképeken kívül olyan gyöngyszemeket is találhatunk itt, mint az allegorikus Fészekrakók, az ódai
magasságokba ívelő Édesanyám, oh te drága, illetve az életszeretet, az új életet hirdető Oh, jöjj tavasz, amelyek
mintegy ékkövei ennek a pályát megkoronázó verseskötetnek.
Dr. Balogh Ernőné

Szakirodalmi ajánló
A Könyv, könyvtár, könyvtáros 2002. márciusi számában Bácsvári Anna Gyorsfénykép a gyermek- és ifjúsági lapokról
az Olvasás Évében című cikke a 2000 – 2001 évek gyermek- és ifjúsági lap kínálatát térképezi fel és sorolja
kategóriákba. A hasznos áttekintést ajánljuk mindazoknak a kollégáknak, akik állományukat ilyen jellegű lapokkal
szeretnék frissíteni.
VETÉLKEDŐ (FELSŐSÖK)
FORGATÓKÖNYV szerk. Dr. Balogh Ernőné
A csapatok sorszámot húznak, és ebben a versenyzési sorrendben fognak versenyezni.
A benevezett versenyző válaszol a feltett kérdésekre. 1 pont levonás, ha nem a versenyző, hanem a segítőtárs válaszol.
A játékvezető megajánlja, a zsűri jóváhagyja vagy módosítja, az írnok a táblára írja a pontszámot.
1. Felolvasás után meg kell válaszolni a kérdést.
A versenyző mond egy számot 1-20-ig. Ezután a játékvezető felolvassa az ehhez a számhoz tartozó kérdést, majd a
felolvasó kollégák felolvassák a részletet.
A versenyzőnek azonnal kell válaszolni hogy,
mi a mű címe
2 pont
ki a szerző
2 pont
mi a feltett kérdésre a válasz.
2 pont
Rossz válasz esetén a játékvezető mondja a helyes választ.
2. Tárgyak bemutatása
Annyi tárgy van letakarva az elolvasott művekből, ahány versenyző csapat van. Minden tárgy számmal van azonosítva.
A versenyző mond egy számot 1-7-ig (ha 7 csapat versenyez) és a játékvezető megmondja, hogy ez melyik tárgyat
jelenti. A versenyzők sorra megkapják a tárgyakat és 1-2 perc felkészülési idő után a versenyző ismerteti, hogy
kinek
2 pont
melyik művéből
2 pont
mire való az a tárgy.
1-4 pont
3. Kösd össze
1-4 pont
A versenyző kihúzza a kalapból az összehajtott papírt, majd 3 perc gondolkodási idő alatt megoldja a feladatot. 3 perc
után mindenki leteszi az írószerszámot. A játékvezető a versenyzési sorrendben kérdezi a csapatokat.
A versenyző ismerteti a feladatot és a megoldást. A zsűri eldönti, hogy jó-e a válasz. Ha nem, akkor plusz pontért más
versenyző is jelentkezhet.
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4. Írásbeli feladatlap
A versenyzők írásbeli feladatlapot kapnak, ráírják a nevüket és 30 perc alatt kitöltik.
SZ Ü N E T
Uzsonna a magyar teremben.
5. Felolvasás, ha az idő engedi, úgy mint az első feladatnál.
6. Szereplők azonosítása
Mi a neve?
Szereplők felismerése következik. Versenyzési sorrendben a versenyzők mondanak egy számot 1-10-ig. A játékvezető
átnyújtja az ilyen számú borítékot. A borítékban két írás van. Az egyik egy szereplő, a másik egy jellemzés egy
szereplőről. A versenyzők versenyzési sorrendben olvassák fel a leírást. A felolvasás után jelentkezni kell annak, akire
illett a leírás.
Helyes megoldás esetén egy vázát helyezünk az asztalra.
A szép felovasásért (2 pont) jár.
A versenyzőknek meg kell nevezni:
a szereplőt
5 pont
a szerzőt
1 pont
a mű címét
1 pont
+ 5 pontért tippelni lehet, hogy melyik szereplő neve lehet annál a csapatnál , ahol nincs váza.
7. Villámkérdések
Ha az idő engedi, akkor kétszer kerül mindenkire a sor.
Versenyzési sorrendben a versenyzők mondanak egy számot 1-20-ig. A játékvezető felolvassa az ehhez a számhoz
tartozó kérdést. A versenyzőknek azonnal kell válaszolni:
Minden kérdésre adott válasz:
3 pont
Rossz válasz esetén a játékvezető mondja meg a jó választ.
8. Eredményhirdetés a könyvtárban

VETÉLKEDŐ (FELSŐSÖK)
FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK
2.TÁRGYAK
1. aszparágusz
2. turbán

3. piros szoknya
4. gyufásdoboz
5. agancsnyelű vadászkés
6. zsinórral elkötött nylon zacskó
7. lázmérő
8. száraz faág
3. KÖSD ÖSSZE!
1. Ki mondta?
1. Bonczos Kati
2. Helenka
3. Márkó
2. Ki mondta?
1. Mester
2. Bonczos Kati
3. Droffi Miska

az anya féltett büszkesége és Ringó belefekszik (38.old.), később
(151.old.) teljesen tönkreteszi
Smiljan beütötte a fejét, vérzett, ezért kitisztította a sebét és egy nagy
turbánnal bekötötte. Tatjánának úgy mesélte el az esetet, hogy egy
külvárosi banda üldözőbe vette, keményen harcolt és így menekült
meg. (94-99.oldalig)
Szabados Zsuzsika szoknyája (38. oldal). A nagyapa szerint nem jó
lidérc után menni, mert az lápra visz. (Zsuzsika szoknyája volt a
lidérc.) Az árvízben a fa tetején piroslott, így találtak rá (77-78.oldal).
Péternél volt, 15-20 szál volt benne (vaskályha a kunyhóban, a
sasfészekben; 1 éjszaka tűzgyújtás, jeladás; vadriasztás; vadűzés:
farkas, szarvastehén; fagyos föld melegítése, fáklya készítése.)
(Zsebkés azaz, bicska Karcsinál volt.) Péter karácsonyra kapta
(69.old.), ott lógott az oldalán .Ezzel folyatta ki az állat vérét és ezzel
zsigerelt.
Péter nyakában lógott, ebben volt a reggelije, amit széjjel osztott az
éhes társainak. (19-20.old.)
(171.old.) Vatta közé lázmérőt is tett az orvos a gyógyszerek,
vitaminok, óra, csokoládé, meleg ruha, termoszos kávé, tea mellé.
Fáklyát csináltak belőle (széna+ponyva fonala 45.old.; behasogatták
és olvasztott zsírba újból és újból belemártogatták 88.old.)

1.Szükség
2. Én már ettem
3. KIK-en vagyok
1. Mutasd má, no, ne irigyeld tőlem!
2. Honnan hurcoltad ide azt a lopott kutyát?
3. Kunyhó a palota, maga mosogat királynő.
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Megoldás
1=2
2=3
3=1
Megoldás
1=2
2=3
3=1

3. Mit vitt?
1. Mentő motorcsónak
2. Csani bácsi
3. Bucsi bácsi
4. Mit vitt?
1. Repülőgép
2. Fiat
3. Ladik
5. Hol voltak az eszközök?
1. vadászkunyhó
2. csőszkunyhó
3. műhely
6. Kit ijesztettek meg az állatok?
1. Karcsit
2. Pétert
3. Gabi úrfit
7. Mekkora méretű?
1. sasfészek
2. egy jég robbantó bomba
3. jéghegy gyomra
8. Milyenek a rakétapisztoly jelzései?
1. rendben vannak a dolgok
2. baj van a beteggel
3. baj van a menedékhellyel

Megoldás
1=1
2=3
3=2
Megolás
1=3
2=2
3=1
Megoldás
1=2
2=1
3=3
Megoldás
1=2
2=3
3=1
Megoldás
1=1
2=3
3=2

1. Orvost
2. heti elemózsiát
3. Ládikát
1. Rontót
2. Ringót
3. Fényképezőgépet
1. Evezők
2. Horog
3. Kerék
1. Bárány
2. Farkas
3. Vadkan
1. 3 m2
2. 1 m
3. 0,5 t
Megoldás
1. Zöld
2. Fehér
3. Vörös

1=2
2=3
3=1

4. ÍRÁSBELI FELADATLAP
4/1. FEJEZETCÍMEK – MŰCÍMEK
Az alábbi felsorolásból állíts két oszlopot! Az egyikbe az elolvasott könyvek fejezetcímeit, a másikba az önálló művek
címeit írd le!
(14 pont)
A vörös szemű szörnyeteg
Árvízi hajós
A csillagok
Versenyfutás a vízzel
Apáról fiúra
Kitör a csanitisz
Négy tenger hajósa
Apák találkozása
A vörös kalóz
Hadak útja készül
Négyen a jégen
Én is versenyt futok a széllel
A csillagok alatt
A csodalámpa
Megoldás
Fejezetcímek
A Bujdosó-zátony foglyaiból:
A vörös szemű szörnyeteg
Versenyfutás a vízzel
Apák találkozása
Négyen a jégen

Műcímek
A csillagok (Mi micsoda)
Apáról fiúra(Kósa-Szemerkényi)
Négy tenger hajósa / Dán Tibor
A vörös kalóz / Cooper
Én is versenyt futok a széllel / Marshall
A csodalámpa / Benedek Elek

Rindo Star-ból:
Kitör a csanitisz
Pipacsok a tengeren-ből:
Árvizi hajós
Hadak útja készül
A csillagok alatt
4/2. KIEGÉSZÍTÉS
(8X2 PONT)
Pótold a hiányzó szavakat!
1. Gabi úrfi a Felső- ......................................................... árterén került veszélybe.
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2. Márkó az Alsó- ............................................................ volt révész.
3. Samu ............................................................................ -val együtt írt levelet a nyaraló szülőknek.
4. A buzgár a közlekedő edények törvénye alapján keletkezik, megfogása szintén ............................................ alapján
történik.
5. Bacsó mérgesen ........................................................... a telefont. Végre jentkezett a gátőrház.
6. Laci és Péter térdik csúsztak a pocsolyába, csak minden ereküket megfeszítve tudták megmozdítani a nehéz tutajt,
aminek a hátulja nagy nehezen ........................................................................................................... kezdett.
7. Soká mentünk az árban, míg ismét .............................. nem értünk, az megpörgetett alaposan, s kicsapott az árból,
úgyhogy valahol a búzakeresztben álltunk meg, most már végleg.
8. Laci egy szál ................................................................ cirógatta Kati arcát, hogy felébredjen.
Megoldás:

1. Tisza
2. Duna
3. Helenkával
4. A közlekedő edények törvénye
5. Kurblizta
6. Lebegni
7. Forgóba (örvénybe)
8. Szénával

4/3. SORREND
Állítsd az alábbi eseményeket történési sorrendbe!
1.
a. Rigó megette a vacsorára félretett gulyást.
b. Rigó befeküdt az aszparáguszba.
c. Dadó elakarja ajándékozni Ringót.
Mo. c, a, b.
2.
a. Hazaérkeznek a szülők.
b. Ringó széttépi a tollpárnát.
c. Csani bácsi Helenka kérésére indul.
Mo. b, a, c.
3.
a. A koldus leveszi a vörössapkát és megcsókolja.
b. Az édesanya mesél Damjanichról.
c. Az édesapa mesél Damjanichról.
Mo. c, b, a.
4. A világosság első ünnepélyére milyen sorrendben érkeztek a vendégek?
a. tenger
b. levegő
c. égbolt
Mo. b, c, a.
5.
a. Gabi úrfi Mózesként kivezeti a vízből Bucsi bácsit és Miskát.
b. Zsuzsika a 28. zsoltárt (ellenség ellen) énekli az akácfa tetején.
c. Gabi úrfi nagyanyja palacsintát sütött.
Mo. c, b, a
6. Mi az árterületen maradt gyerekek éjszakáinak helyes sorrendje?
a. Az öreg tölgyön.
b. Tűz mellett a szabad ég alatt.
c. Meleg kunyhó.
Mo. b, c, a.
7.
a. A Vörös Karvalyok jeget robbantanak.
b. Laci 1,5 kilós csukát fogott.
c. Péter a jeges vízbe esik.
Mo. b, c, a.
8.
a. Fáklyákkal riogatják a vadállatokat.
b. Kapukat nyitnak az erdei állatoknak a szöges drótkerítésen.
c. Összekötik Bambóka lábait.
Mo. b, c, a.
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(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

(6 pont)

4/4. ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR
Az olvasott művekben sokféle tájszó, műszaki kifejezés, régies szó, esetleg idegenszó fordult elő. Az alábbi
kifejezéseket mind olvastad, most próbáld meg a saját szavaiddal elmagyarázni.
Minden jó magyarázat 3 pontot ér.
helikopter
kálomista
kötőfék
kurátor
lábbóka
lóré
pánik
plexi
sistergés
topánka
vallató csendőrök
zátony
Megoldás
Pipacsok a tengeren
kálomista = kálvinista
kurátor 27. old. = alapítványok ill. ref egyh. gondnoka
lábbóka 28. old. = tutajok sora
topánka 89. old. = lábacska
A Bujdosó-zátony foglyai
helikopter = meghajtott motorral működő forgószárnyas repülőgép
kötőfék = tehén, ló fejére húzott kantárszerű eszköz
lóré = keskeny vágányú gazdasági vasút egy szerelvénye, vagy kocsija
pánik = tömeges, fejvesztett rémület
plexi = színtelen, átlátszó, törhetetlen műanyag
sistergés = egybefolyón sercegő magas hang
vallató csendőrök = az uralkodó osztályok érdekeit a nép elnyomásával szolgáló fegyveres
személy nyomozási eljárás során igyekszik rábírni valakit, hogy valljon.
zátony = nagyobb víz medrének nem sokkal a vízszint alatti vagy felettikiemelkedése
6. SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA
Minden versenyző kihúz egy borítékot. A borítékban két írás van. Az egyik egy szereplő (személy vagy állat), a másik
egy írás egy szereplőről. A versenyzők versenyzési sorrendben olvassák fel a leírást. A felolvasás után jelentkezni kell
annak, akire illet a leírás.
(5 pont)
A szép felovasásért (2 pont) jár.
Helyes megoldás esetén egy vázát helyezünk az asztalra. + 5 pontért tippelni lehet, hogy melyik szereplő neve lehet
annál a csapatnál , ahol nincs váza.
1. boríték
2. boríték
3. boríték
4. boríték
5. boríték
6. boríték
7. boríték
8. boríték
9. boríték
10. boríték

Név: Farkas Péter
Név. Bacsó Laci
Név: Bacsó Karcsi
Név: Bonczos Kati
Név: Gabi úrfi
Név: Szabados Zsuzsika
Név: Helenkla
Név: Tatjana
Név: Drofti Miska
Név: Smiljan v. Samu

Jellemzés:Tatjana
Jellemzés: Helenka
Jellemzés: Szabados Zsuzsika
Jellemzés: Drofti Miska
Jellemzés. Bonczos Kati
Jellemzés: Smiljan vagy Samu
Jellemzés: Farkas Péter
Jellemzés: Bacsó Laci
Jellemzés: Bacsó Karcsi
Jellemzés: Gabi úrfi

Szereplők azonosítása: megoldás
1. Farkas Péter: Nagyon jól ismeri a környéket, ahol most nehéz körülmények közé került. Vezéregyéniség, aki a
legtöbbször okosan mérlegel, higgadtan dönt. Lódenkabátját, gyufáját, agancsnyelű kését a társai is nagy haszonnal
veszik igénybe. Tehetetlen állapotaiban társai megsegítik.
2. Bacsó Laci: Erős lélekjelenléttel rendelkezik. Sokszor irigykedik vezető társára. Férfias virtuskodásból harcra kész.
Amikor úgy hozta a sors, akkor csoportvezetőként is megállja a helyét. Öccsét szereti, de előfordul velük is a testvéri
civakodás. Leány társa felé fellobban benne a szerelem.
3. Bacsó Karcsi: A csapat legkisebb tagja. Sokszor hangoztatja, hogy éhes, sokszor sürgeti az evést. Őrködése idején
végig gondolja a vadászat minden általa ismert módját, még sem tudta kitalálni, hogy hogyan fognak majd vadat ejteni
maguknak. Az öreg tölgyön mint egy csimpánz úgy integetett.
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4. Bonczos Kati: A kis csapat egyedüli leány tagja. Édesapját elvesztette. Nagyon ügyesen segít édesanyjának otthon is
és annak munkahelyén is. A semmiből főz. Felnőttesen gondoskodik. Megsajnál egy őzikét, amihez a végsőkig
ragaszkodik.
5. Gabi úrfi: Nagyapjánál nyaral. sokat fantáziál az eperfa tetején. Tiszteli és szereti a felőtteket. Mindent megtenne,
hogy egy bizonyos kislány figyelmét felhívja, de fejen állni nem tud.
6. Szabados Zsuzsika: Ügyes, piros szoknyás kislány. Inkább gyakorlatias, mint fantáziaszerű a gondolkodása. Szívesen
játszik a maga korabeli gyerekekkel, de már egy sihederhez vonzódik.
7. Drofti Miska: Lusta, lomha gyerek. Édesapja sokat szidja. Friss palacsintával azonban levehető a lábáról. A
környezetéről inkább annyit tud, amennyit a felnőttektől és társaitól hall, mint amennyit az iskolában tanítanak neki.
8. Smiljan vagy Samu: Nagyon fantáziadús fiatalember. Hős seriffnek, sikeres nyomozónak képzeli magát. Imád
képregényt olvasni, TV-t nézni, autót vezetni. Ugyan lebecsüli a lányokat, de egyet nagyon szeretne meghódítani. Van
egy rakoncátlan kutyája.
9. Helenka: Ügyes, talpraesett állatszerető kislány. Bátyával sokat kötekedik, szereti az általa nem kedvelt becenéven
szólítani. Nagyon nehezen ír levelet az elutazott szülőknek. Kedvenc kutyája után mindent rendbe tesz. Bánatában
elbujdosik otthonról, de szerencsére szerető nagybátyja rátalál.
10. Tatjana: Női rafináltsággal igyekszik fektűnősködni a feléje gyámoltalanul közelítő fiatalember előtt. Könnyűszerrel
beveszi a fiatalember kitalált meséit. Az elveszett húg kapcsán felmegy a fiatalember szüleihez.
7. VILLÁMKÉRDÉSEK
1. Miért hívják a kutyát Ringo Star-nak? Mo. A Beatles -együttesben ő volt a legszebb.
2. Mit csinált Ringo a szülőknek írt levéllel? Mo. Összetépte.
3. Miért ment világgá Helenka? (154.old.) Mo. Mert édesnyja nem tűrhette Ringót.
4. Hogyan alapított közös ragyogást az ezernyi csillag? Mo. Ezer irányból ezer úton indultak el.
5. Ki volt Damjanich a Krúdy elbeszélés alapján? Mo. Elfogadható válaszok: a hősök hőse; a csaták oroszlánja;
legbátrabb katonája. Kossuth Lajosnak; a férfiak virága; szerb származású dicső vezérünk.
6. Ki mellett ült Gabi úrfi az iskolapadban? Mo. Szabados Zsuzsika mellett.
7. Milyen vizet ittak a Samu csősznél Gabi úrfiék? Mo. Egy jó meleg lélöttyöt, mert a Szabados pulykák előttük
megitták a rendeset.
8. Szedett-e füvet Gabi úrfi? Mo. Először nem, de aztán elszégyelte magát és igen.
9. Mekkora terület emelkedett ki a Bujdosóból, amikor a gyerekek odaértek. Mo. 5-600 m hosszú, 300 m széles.
(31.old.)
10. Miből készített csalit a horogra Péter? Mo. Először száraz gallyból műhalat, másodszor a csuka beléből. (33.old.)
11. Ki mondta a 4 árvizi fogoly közül, hogy: "Ha pánikba esünk, elvesztünk! Ha okosak, bátrak és gyorsak leszünk,
megmenekülünk." Mo. Péter mondta (75.old.)
12. Hány métert kellett megtenni a tutajank a bástyától az öreg tölgyig? Mo. 100 métert (100.old.)
13. Hány telpülés várta, hogy bombázzák a jeget a Bujdosónál? Mo. 11, 10 község, 1 város (91.old.)
14. Hogyan sikerült levágni az "ejtőháló" zsinórját, amikor gumicsónakot dobtak le? Mo. A repülő szárnya vágta le.
(138.old.)
15. Milyen száraz ruhát adott Laci Péternek? Mo. Az ő saját levetett alsóneműjét a kályhánál melegítve. (150.old.)
16. Hány éjszakát töltöttek a jeges árvízben a gyerekek? Mo. Négyet. (1 tűz mellett, 2 meleg kunyhóban; 1 jéghegy
gyomrában)
17. A sötét, szeles éjszakánban mi világított a tutajnak az öreg tölgy felé? Mo. Világítóbombák.
18. Hogyan tudott átmenni a mentőcsónak a jéghegyen? Mo. Ajtót nyitottak (191.old.)
19. Milyen alakzatban bombázták a Vörös karvalyok a jeget? Mo. V alakban
20. Ki adta ki ezt a parancsot? "Minden körülmények között reggel 10 órakkor megkezdjük a jég bombázását?"
(157.old) Mo. Farkas István ezredes, Farkas Péter édesapja (141.oldal)

KÖNYVTÁRI REJTVÉNY (alsó tagozatosoknak)
1. Keresd meg az alábbi szerzők születési és elhalálozási évszámát, zárójelben írd le a nevük után és rendezd őket
születési évük sorrendje szerint! (10 pont)
Arany László, Kormos István, Lázár Ervin, Nemes Nagy Ágnes
2. A 3 és 7 meseszámok. Keress tíz mese és tíz mesekönyv címet, amiben a3-as és a 7-es meseszám szerepel!
(20 pont)
3. Az alábbi helyszínek közül válaszd ki, hogy melyik a valóságos és melyik a mesebeli! A válaszodat rendezd
betűrendbe! (10 pont)
tüzet okádó hegy
völgykatlan
sebes vizű patak feneketlen tó
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óperenciás tenger
csillagösvény
üveghegy
álomország
négyszögletű kerek erdő
erdőrengeteg
Rajzolj le egyet ezek közül!
10 pont
4. A könyvárban a mesekönyvek polcán keresd meg, hogy Lázár Ervin művei milyen címmel jelentek meg! ABC
betűrendben sorold fel őket! Ahány mű, annyi pont + 2 pont a helyes sorrendért. ( Az „a” és „az” kezdő szócskákat ne
vedd figyelembe!)
5. Az alábbi kérdésekre a Micimackó magazin 2001/05, 06, 07. számai alapján válaszolj!
a./ Magyar nyelvű-e ez a gyermek magazin?
2 pont
b./ Melyik az a három rovatcím , ami a fedőlapról leolvasható?
3 pont
c./ Milyen módon terjesztik ezt a lapot?
2 pont
6. a./ 2001/05. számban a 6. és a 27. oldalon látható asztaltársaságban ki az, aki nem vett részt a feladat megoldásában,
Micimackó mégis megvendégelte?
2 pont
b./ 2001/06. számban
Malacka portrét fest című „képregényben” 9 kép van a 9 fő gondolathoz. Ezek közül melyik a mentő ötlet, ami sikerre
vitte a portrét?
2 pont
c./ 2001/07. számban a Pancsoló mancsok című mesében Micimackó nagyon boldog a remek csónakban. Mi lehet ez?
2 pont
7. Régebben Magyarországon csak a Móra Kiadó jelentetett meg gyermekkönyveket. Ma már sok-sok kiadó versenyez
a szebbnél szebb gyermekkönyvek kiadásával. Válassz ki ötöt a könyvtárban a kikészített könyvek közül és írd le az író
nevét, a könyv címét és a kiadó nevét. az alábbi minta alapján:
Gera Pál: Állatkerti történetek. Hungarovox.
8. A gyerekek szereplési vágyának kedvezve úgy gondolom, hogy Kormos István költő és író társainak gyermekeit is
szerepelteti Vackor osztálytársai között. Az alábbi betűkkel a 4 keresztnév van elrejtve. Keressétek meg a
keresztneveket és megfejtésként az apukák teljes nevét, írjátok le!
20 pont
a, c, d, i, l, m, n, p, s, t, u, y.
Segítség:
-3 fiú, 1 lány név
-kettő „a”-ra, kettő „i”-re végződik
-az „a” betűt 4-szer, az „n” betűt 1-szer használja Kormos István a megfejtésre váró keresztnevekhez.
9. Kakukktojás
Az alábbi fészkekben 3 személy azonos valamiben és egy különböző. A különböző a megfejtés. Melyik ez a név?
15 pont
I.
II.
III.
Vackor
Kőmorzsoló
Öreg néne
Dörmögő Dömötör
Fanyűvő
Bors néni
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Micimackó
Vidor

Vasgyúró
Fakopáncs

IV.
Benedek Elek
Illyés Gyula
Dr. Berze Nagy János
Móra Ferenc

Mackorné asszoy
Jóságos anyóka

V.
Nemes Nagy Ágnes
Gazdag Erzsi
Hervay Gizella
Bálint Áges

10. Gyűjtsetek 10 olyan találós kéréseket, amely állatokra vonatkoznak! Minden ilyen 1 pontot ér. Ha olyat találsz, ami
mesebeli állatra vonatkozik, akkor az egyenként 5 pontot ér.

Ajánlott irodalom:
Irodalmi kislexikon : Diák irodalmi kalauz általános és középiskolák számára. ÉSZ-ÉRV BT.
1996.
Sző, fon nem takács. Mi az? Móra Kiadó. 1996.
Ki kicsoda a magyar irodalomban? Könyvkuckó. 1996.
Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? : Életrajzi kislexikon kortárs írókról, költőkről. OSZK KMK,
Csokonai. 1988.
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