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OLVASÓVERSENYEK A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI 
TAGKÖNYVTÁRBAN 

 
A DFMVK József Attila Városi Tagkönyvtár a 2015/2016-os tanévben is meghirdette az 
’Olvassunk együtt!’ és az ’Olvasó Manó’ könyvolvasó versenyeket. Az olvasó manók egy-egy 
listából választhatták ki azokat a könyveket, melyeket szívesen olvasnak, majd válaszolniuk 
kellett néhány kérdésre. A verseny lezárult, könyvtárunk pedig a hagyományokhoz híven egy 
kortárs magyar írót hívott meg az eredményhirdetésre.  
 
Ezúttal a Budapesten élő Gévai Csilla írónővel, illusztrátorral találkozhattak a gyerekek. A jó 
hangulatú rendezvényen a kezdetektől nyerhettek betekintést a szerző pályafutásába. Mint 
megtudták, a rajzolás már igen fiatalon az egyik kedvenc időtöltésévé vált a szerzőnek, aki 
csak ezután kezdett el komolyabban foglalkozni történetek írásával. Elmesélte azt is a 
diákoknak, hogyan ismerkedett meg mai neves írókkal és hogyan lett készülő könyveik, 
például Berg Judit köteteinek illusztrátora. Jó volt hallgatni, milyen lelkesedéssel, odaadással 
beszélt az elkészült művekről, a munkájáról. Kiderült, hogy rajong a kihívásokért, emellett 
aktív és tudatos természetvédő.  
A gyerekeket interaktív, játékos formában igyekezett rávezetni, hogy mennyire fontos 
mindannyiunk számára környezetünk megóvása. Kérdéseket tett fel nekik arról, hogy miért 
fontosak a fák számunkra, vagy miért jó a Zalaegerszegen lakó gyerekeknek a budapestiekkel 
szemben. A környezettudatos életmóddal és a természettel foglalkozó Nagyon Zöld Könyv 
című könyvéből több részletet is kiragadott: Miért rossz, ha melegszik a Földünk? Mitől is 
apadhat a vízkészletünk? S mit tehetek én? – tette fel a kérdést a gyerekeknek. A diákok 
válaszaikat ügyesen fogalmazták meg, többeknél még olyan nehéznek tűnő idegen kifejezések 
is előkerültek, mint az üvegházhatás, a klíma, az ózon, a szmog vagy az UV-sugárzás. Gévai 
Csilla szerint a Föld megóvása égető ügyünkké vált az utóbbi időben, ezért ajánlotta könyvét 
minden gyerek és pedagógus számára. 
Egy gyors váltással másik kedvenc időtöltéséhez, az utazáshoz kanyarodtunk. A gyerekek 
elmondhatták, hogy milyen közlekedési eszközökkel szeretnek utazni, s ezzel eljutottunk a 
sokak által kedvelt Amíg utazunk, Amíg zötyögünk, Amíg repülünk című gyerekkönyveihez.  
Mivel a gyerekek már elég jól ismerték a történeteket, egy rövid activityt játszottak le.  
 
 

    
 
 
A jó hangulatú találkozó végén tartottuk meg az év folyamán lezajlott olvasóversenyek 
eredményhirdetését. Elsőként Jagasicsné Bogatin Mária gyermekkönyvtáros számolt be az 
Olvassunk együtt! internetes könyvolvasó verseny részleteiről: 
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Az Olvassunk együtt! játékban és vetélkedőben három könyvet kellett elolvasni és az 
interneten, valamint a könyvtár honlapján megtalálható feladatok segítségével feldolgozni a 
2015/2016-os tanévben. 
 
Vig Balázs: Puszirablók című könyvében találkozhattunk a Panelpalota lakóival: Szeretke 
hercegnővel, Öregkirállyal és Szépkirálynéval. Megtudhattuk, micsoda súlyos következményei 
lehetnek egy el nem csattant jóéjt puszinak, és azt is, hogy mennyi elszántság, csalafintaság, 
határozottság szükséges egy mázsa puszi megszerzéséhez. 
 
Nick Bruel: Rossz Cica megküzd Béni Bával című könyvéből kiderült, hogy Cicának nem 
véletlenül a rossz lett az állandó jelzője, hiszen mindent megtett, hogy gazdái távollétében 
megkeserítse Béni Bá életét, aki pedig csak jót akart neki. Rossz Cica kalandjait olvasva az 
ember néha elképedt, hogy mire nem képes, máskor pedig jót nevethetett, amihez a könyv 
fantasztikus illusztrációi is hozzájárultak. 
Gévai Csilla: Amíg utazunk című könyvéből megismerhettük a mindig mosolygó eszkimó 
Nanukot, az őt vendégül látó családot, a sok nyelven – többek között inuitul is – beszélő Bali 
bácsit, és nem utolsó sorban Budapest föld alatti és föld feletti közlekedésének egy részét, 
valamint nevezetességeit. Igaz, hogy a jó helyesírást és a szóértelmezést megkívánó feladat 
javítása közben érdekes megoldásokra is bukkantunk, amikor néhány gyermeknél a 
mauzóleumból majzóleum lett, a kánikulából kánigúla, a Citadellából pedig Cicadella. 
A lényegen azonban ez sem változtat: hiszen 36 kisgyerek olvasta el a felsorolt könyveket, és 
oldotta meg a hozzájuk tartozó feladatokat a Landorhegyi, az Eötvös József és a Dózsa György 
Általános Iskolából.  
A gyerekek emléklapot kaptak, a legügyesebbek pedig természetesen oklevelet és 
könyvjutalmat is. 

I. helyezett: Goldfinger Blanka (Dózsa, 3. a) 
II. helyezett: Ferenczi Olívia Nóra (Landorhegyi, 3. b) 
III. helyezett: Ferenczi Glória Szonja (Landorhegyi, 5. b) 

 
Mivel az Eötvös József Általános Iskola 2. c osztályosai közösen olvastak és oldották meg a 
feladatokat, az egész osztály kapott egy közös emléklapot és jutalomkönyveket az osztály 
könyvtárába. 
A gyerekek lelkesen megígérték, hogy a jövő tanévben más könyvekkel újra kezdődő játékban 
ismét részt vesznek. 
 
 
Az Olvasó Manó Könyvolvasó verseny eredményeiről Horváthné Jóna Mária 
gyermekkönyvtáros számolt be: 
 
A gyermekkönyvtárosok fontos feladatuknak tartják a fiatalok olvasóvá 
nevelését, ezért hirdettük meg az Olvasó Manó könyvolvasó versenyt 7-14 éves 
gyerekek számára.  
A kezdő olvasóknak az 1 manós könyveket, a gyakorlottabbaknak a 2 manós 
könyveket, a sokat olvasóknak ill. a felsősöknek a 3 manós könyveket 
ajánlottuk elolvasásra. A könyvajánló listánkon már több mint 160 könyv 
szerepel. Ez a lista folyamatosan bővül, a könyvtárunkban, a honlapon, illetve a 
blogon olvasható. A játékban szereplő könyvek két hétre kölcsönözhetők. 
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Természetesen a gyerekek nemcsak az olvasási szintjükhöz ajánlott könyvek közül 
választhattak, hanem tetszés szerint a másik korosztály ajánlatából is. 
  
A versenyen az indulhatott nagyobb eséllyel, aki sok könyvet olvasott és az adott könyvekkel 
kapcsolatban három kérdésre is helyesen válaszolt. A kérdéseket a gyermekkönyvtárosok 
állították össze, amelyet nyomtatott formában kaptak meg a gyerekek. 
Az idei évben 31 gyerek vett részt a versenyben, ők emléklapot kaptak, melyet Kiss Gábor 
könyvtárigazgató nyújtott át nekik. A nyertesek emellett oklevelet és könyvjutalmat vehettek 
át: 
 

I. helyezett:  
A Legtöbbet Olvasó Manó címet Horváth Noémi, az Eötvös József Általános 
Iskola tanulója érdemelte ki.  
 
II. helyezett: 
Sokat Olvasó Manó címet kapott Barkaszi Anna, 3. osztályos tanuló a 
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolából. 
 
III. helyezett: 
Olvasó manó címet nyert az idei évben Ferenczi Sebestyén, a Zrínyi Miklós 
Gimnázium 6. osztályos tanulója. 

 
Gratulálunk minden játékban résztvevőnek és jövőre is várjuk az olvasó manókat! 
 
Néhány képpel búcsúzunk! 
 

       
 
        
 

Horváthné Jóna Mária  
       Jagasicsné Bogatin Mária 

       Szakál Eszter 
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