
Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó, 2011-ben 

megvalósult programok, versenyek eredményei 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 azonosítószámú 

"Tudásdepó-Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 

erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb 

kielégítését szolgáló fejlesztés pályázat keretében „Az oktatást és tanulást támogató 

elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-SZAPPORT)” című programban megvalósult, az 

olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését elősegítő programok, 

versenyek eredményei: 

 

 

Blogíró pályázat 

 

A saját blog indítására, írására kiírt versengésen a pályázati szempontoknak négyen feleltek 

meg kiemelkedően a versenyző iskolák tanulói közül: Eckl Máté (NJKK), Gyönki Bendegúz 

(NJKK), Tóth Eszter (EKF Gyakorlóiskola) és Bárdos Blanka (EKF Gyakorlóiskola). 

Iskolánkból további sikeres pályázók voltak: Fodor Levente, Geiszlinger László, Hüvelyes 

Zoltán és Sziráki Szabolcs. Az értékelés tartalmazta a népszerűség, a szép magyar nyelv, az 

esztétikum és a kreativitás szempontjait. 

 

A négy kiemelkedő blog: 

 

Eckl Máté blogja (http://ecklmat.blogspot.com/) 

Gyönki Bendegúz blogja (http://gyeben.tk/) 

Tóth Eszter blogja (http://eszter-life.blogspot.com/) 

Bárdos Blanka blogja (http://alakvaltok.blogspot.com/) 

 

 

Böngészőverseny 

 

A vetélkedő témája Erkel Ferenc 150 éve bemutatott Bánk bán című operája volt. A 

versenyen indulóknak egy 21 kérdésből álló tesztlapot kellett kitöltenie, internetes keresés 

segítségével. A zenei, irodalmi és történelmi jellegű kérdéseket felölelő internetes versenyen, 

intézményünk tanulói közül került ki az első három helyezett. A Böngészőversenyt Gyönki 

Bendegúz nyerte, 100%-os eredménnyel. A második helyen Verebélyi Lúcia, a harmadik 

helyen Molnár Zsolt végzett. 

Az első helyezett jutalma egy 5000 Ft értékű Líra könyvutalvány lett, a második helyezett egy 

4000 Ft értékű, a harmadik helyezett pedig egy 3000 Ft értékű könyvutalványt vehetett át.  

Ezen kívül valamennyi, a versenyben résztvevő diák egy 4 GB-os Kingston pendrive-val lett 

gazdagabb.  

 

 

Helyismereti memóriajáték 

http://ecklmat.blogspot.com/
http://gyeben.tk/
http://eszter-life.blogspot.com/
http://alakvaltok.blogspot.com/


 

A 18 fordulóból álló vetélkedősorozat Egerrel és szűkebb-tágabb környékével (Tarna-völgye, 

Bükk stb.) kapcsolatban tett fel fordulónként 20-20 kérdést. A kérdések a hagyományos 

„egri” témák mellett (egri vár, Líceum, templomépítészet) a város bor- és fürdőkultúráját, 

irodalmi életét, néprajzát és egyháztörténetét stb. is felölelték. A versenykiírók minden 

fordulóban megadták a felhasználható nyomtatott és online irodalmat.  

 

A 18 fordulós helytörténeti-helyismereti vetélkedő nagy érdeklődésre talált tanulóink 

körében, ezért sokan még a nyári szünidő alatt is szívesen foglalkoztak vele. Iskolánkból 35 

tanuló töltött ki egy vagy több fordulót, de akadtak olyan diákok is, akik mind a 18 fordulót 

kitöltötték, s így az összesített versenyben igen jó helyezést értek el. Minden forduló után a 

legjobb megoldást (illetve a legjobbak közül kisorsolt pályázót) díjazta a zsűri, az összesített 

versenyben a legjobb három diák kapott értékes jutalmat. A Helyismereti memóriajáték 18 

fordulójából 16-nak lett Neumannos tanuló a nyertese, s az összesített verseny első 3 

helyezettje is iskolánk tanuló közül került ki. 

A fordulók nyertesei: 

1. forduló (A Líceum): Kürthy Dalma (NJKK) 

2. forduló (Az egri vár): Gacsal Zita (NJKK) 

3. forduló (Bükki Nemzeti Park): Maklári Dalma (EKF Gyakorlóiskola) 

4. forduló (Eger, a templomok városa): Csutorás Péter (NJKK) 

5. forduló (Eger gyöngyszemei): Gyönki Bendegúz (NJKK) 

6. forduló (A Tarna-völgye természeti és kulturális értékei): Tősi Julianna (NJKK) 

7. forduló (A bor városa): Tóth Zsanett (NJKK) 

8. forduló (Gyöngyöstől a Tiszáig): Tóth Viktória (NJKK) 

9. forduló (Eger vizei): Tóth Zsanett (NJKK) 

10. forduló (Látnivalók Egertől északra): Gyönki Bendegúz (NJKK) 

11. forduló ("Eger városa, papok városa"): Gyönki Bendegúz (NJKK) 

12. forduló ("Barokk tornyok közt kószáltam"): Gyönki Bendegúz (NJKK) 

13. forduló (Eger története a 18. század végéig): Orosz Andrea (NJKK) 

14. forduló (Eger története a 19-20. században): Kürthy Dalma (NJKK) 

15. forduló (Eger és az irodalom): Tóth Zsanett (NJKK) 

16. forduló (Ködellik a Mátra): Kerekes Kitti (NJKK) 

17. forduló (Eger műemlékei, 19-20.sz.): Bartók Szilvia (EKF Gyakorlóiskola) 

18. forduló (Barangolás a Bükkben): Tóth Viktória (NJKK) 

A kitöltött tesztek között nagyon sok 20 pontos, száz százalékos is akadt. A fordulók 

győztesei 5000,- forintos könyvutalványt vehettek át. Az összetett verseny első három 

helyezettje 10.000,- forintos könyvutalványt kapott, valamint az Eszterházy Károly Főiskola 

1-1 pendrive-val is megajándékozta őket. 

 

Az összesített verseny első három helyezettje: 

 

1. Tóth Zsanett (350 pont) 

2. Gyönki Bendegúz (346 pont) 

3. Tóth Viktória (342 pont) 



 

 

Irodalmi kiállítás (Mikes Kelemen-emlékkiállítás) 

 

lásd korábban a Könyvtár c. rovatban 

 

 

Írókéz pályázat 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára által kiírt versenyfeladat lehetőséget 

adott a diákoknak egyfelől az Eger város múltjával való megismerkedésre, másfelől a 

szülőkkel és nagyszülőkkel folytatott múltkutató párbeszédre. Az anyaggyűjtés során a 

résztvevők kicsit mélyebben is megismerkedhettek nagyszüleik és szüleik élettörténetein 

keresztül szűkebb pátriájuk történetével. A feladat egy pályamű készítése volt, amely 

képekkel illusztrálva mutatta be, hogy a szülők, nagyszülők miként töltötték szabadidejüket 

Egerben. A versenyen iskolánk tanulói közül került ki az első három helyezett. Valamennyi 

érvényes pályaművet beküldő diák jutalmul írószercsomagot vett át. 

 

1. díj: Rapcsák Dalma (5000 Ft értékű Líra könyvutalvány) 

2. díj: Hunkó Fruzsina (3000 Ft értékű Líra könyvutalvány) 

3. díj: Jakab Dániel (2000 Ft értékű Líra könyvutalvány) 

 

 

Könyvtárhasználati vetélkedő-sorozat 

 

lásd korábban a Könyvtár c. rovatban 

 

 

Könyvtári-levéltári túrák 

 

A könyvtári szolgáltatásokat és a könyvtárhasználatot az iskoláskorúak körében népszerűsítve 

indult a Könyvtári-levéltári túrák elnevezésű program. Ennek keretében diákjaink az 

Eszterházy Károly Főiskolán, az egri Líceumban található könyvtárakkal ismerkedtek. Sor 

került az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtárának bemutatására is, ahol tanulóink 

megismerhették egy nem nyilvános, egyházi fenntartású felsőoktatási intézményt kiszolgáló 

könyvtár működését. 

 

 

Kötelező olvasmány: a Te ajánlásoddal! 

 

A projektfeladat kapcsán a diákok kortárs és klasszikus, magyar és világirodalmi művekhez 

írtak könyvajánlókat, kedvcsinálónak kedvenc olvasmányélményeikhez. Ezeket a tanító 

pedagógusok akár kötelező olvasmánnyá is tehetik majd a közeljövőben. Diákjaink munkáját 

Dr. Hekeliné Balázs Andrea tanárnő segítette. Intézetünk 4 tanulója szerepelt kiemelkedően 



ezen a versenyen, Bajzáth Anna, Berecz Klaudia, Petz Barnabás és Rapcsák Dalma. Ők 

5000,- forintos könyvutalványt kaptak munkájuk jutalmául. Az eredményhirdetésnek 

iskolánk, a Neumann János Középiskola és Kollégium adott otthont. 

 

 

Mit olvastak a régi Egerben? 

 

A projektfeladat kapcsán iskolánk tanulói és az EKF Gyakorlóiskola diákjai elvégezték az 

Eger című újság 1867-es évének cikkeiből készült szemelvénygyűjtemény előválogatását. Az 

előkészítő munkálatokban iskolánkból Hadnagyné Kovács Judit tanárnő vezetésével Tóth 

Zsanett, Pető Adrienn, Tóth Viktória, Farkas Lili, Albert Balázs és Káli Zoltán tanulók vettek 

részt. Ezt az előválogatott anyagot a későbbiekben a Heves Megyei Levéltár és az Eszterházy 

Károly Főiskola Központi Könyvtárának munkatársai egészítették ki, szerkesztették és 

lektorálták. Első darabja ez a helytörténeti kincseink megismerését célzó, Mit olvastak a régi 

Egerben? című honlapnak, mely az e-SZAPPORT pályázati honlapunkról érhető el. 

(http://egerszemelvenyek.ektf.hu/) 

 

 

 

 Lőrincz Andrea könyvtárostanár 

 szakmai vezető 

 

 

 

http://egerszemelvenyek.ektf.hu/

