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Vetélkedő a Keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 
 

 
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 2009. márciusában pályázatot 

nyújtott be a Zala Megyei Önkormányzathoz Zöld Zala címmel. A támogatást el is 
nyertük. Zöld Zala „Jólétben, vagy jóllétben éljünk” címmel környezetvédelmi 
vetélkedőt hirdettünk meg a keszthelyi és környező településeken működő általános 
iskolák 6-7. osztályos tanulói részére. Megalakult a Zöldek Tanácsa, melynek tagjai 
Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Temleitner Krisztina, Tóth Rita és Verebélyi Judit 
voltak. Az ő irányításukkal történt a feladatok összeállítása, javítása, a döntő 
lebonyolítása. 

 A felhívást és az írásbeli forduló feladatait március végén postáztuk ki: a 
feladatok között szerepelt keresztrejtvény, környezetvédelmi teszt, esszéírás, és 
rajzkészítés is. 

A legjobb megoldást beküldő 6 csapatot meghívtuk egy előadásra, melyet Dr. 
Horváth Imre tartott 2009. május 12-én gyermekkönyvtárunkban.  A Keszthelyi 
Környezetvédő Egyesület „Klímaváltozás – Hulladékgazdálkodás - Komposztálás” 
című  kiállítását is megtekintették a diákok, és május 20-án egy döntő versengést 
rendeztünk a 6 csapat részvételével. Meghívtuk a helyi média képviselőit is.  

Nagy izgalommal készültünk mi is, hiszen az írásbeli fordulót beküldő csapatok 
között nagyon szoros verseny alakult ki. Ajándékokat vásároltunk, forgatókönyvet 
készítettünk, felkértük a zsűrit, és feldíszítettük az olvasótermet. Egy hatalmas 
halászhálót feszítettünk ki, mellyel a Balatont szimbolizáltuk, zölddel dekoráltunk, 
teleraktuk szeméttel, és felraktuk az I. forduló során beadott rajzokat. 
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A zsűri tagjai voltak: Sáringer-Kenyeres Tamás, a Zala Megyei  Közgyűlés 
környezetvédelmi tanácsnoka, Kindl György, a keszthelyi Vüz Kft. marketing 
igazgatója és Beke László, Keszthely Város Önkormányzatának oktatási és kulturális 
referense. 

A Zöldek Tanácsának tagjai zöldbe öltöztek, a zsűri tagjai és a vetélkedő 
levezetője pedig láthatósági mellénybe, hisz ez is a környezettudatosság része és a 
könyvtár 2008-ban elnyerte a „Kerékpáros barát munkahely” címet. 

A vetélkedőn 6 feladatot kellett megoldaniuk a gyermekeknek, ebből 2 feladatot 
előre kiadtunk: környezetvédelmi akciócsoportot kellett alakítaniuk és ismertetni 
programjukat, a másik feladatban pedig a legújabb divatot kellett bemutatniuk 
hulladékokból készült ruha alapján. Környezetvédelmi totót is meg kellett oldani, a 
halászhálón lógó sok szemét pedig a „Balatonban találtuk” feladat részei voltak: le 
kellett írni a diákoknak, hogy melyik hulladékgyűjtőbe kellett volna dobni.  

A csapatok asztalára dunsztos üvegeket helyeztünk el, ezekbe dobtuk be a 
feladatonként elért „kupakokat”. Az asztalokra különböző zöldségeket, eszközöket is 
készítettünk ki, melyeket plakátkészítéshez használhattak fel a gyerekek. 

Az utolsó feladattal a környezettudatos vásárlásra hívtuk fel a figyelmet. A 
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület kiállításáról elhozott újrahasznosított papírból 
készült polcok és termékek alapján a versenyzőknek azt a terméket kellett 
kiválasztaniuk, mellyel legkevésbé terhelik a környezetet. Nagyon jó hangulatú 
vetélkedő volt, mindenki jól érezte magát. Rendkívül ötletes megoldásokkal 
találkoztunk, valamennyi csapat nagyon lelkes és felkészült volt. Becsületes 
küzdelemben az I. helyezést a Család Általános Iskola, Rezi „Green Day” csapata 
nyerte meg. 

Valamennyi csapat és tagjai ajándékokkal és oklevéllel térhettek haza, melyet a 
zsűri elnöke adott át.                                                        
                                               
                                                                                                     Verebélyi Judit 
 
 

 




