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Tisztelt  Kollégák / Kolléganők! Kedves Fiatalok! 
 

 Ebben a tanévben is meghirdetjük a Csongrád megyei könyvtárhasználati versenyt, 
azaz CSOMEKÖV-öt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kedvet és lehetőséget teremtsünk a 
könyvtárhasználati házi versenyek megszervezésére, és minden tanulónak a könyvtár-
használatban való jártasság megszerzésére. 
 
 I. A témát Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére választottuk, a 
címe: "Nyelvében él a nemzet". Akik a magyar irodalmi és nyelvtani órákon szívesen 
foglalkoznak a magyar nyelv szépségeivel, eredetével, gazdag szókincsével, akik szeretik a 
nyelvi játékokat, szépen tudnak fogalmazni, jól tudják forgatni a kézikönyveket, és a 
kisujjukban van a magyar helyesírás, azok bátran jelentkezzenek.   
 
 II. A kategóriáknál továbbra is megtartjuk az eredeti felállást, tehát jelentkezhet 
minden 11-12. éves (I.), 13-14 éves (II.),15-16 éves (III.) és 17-18 éves (IV.) tanuló, de 3 fős 
csapatban, iskolánként és kategóriánként 1-1 csapat. 
  
Benevezési díj nincs! Továbbra is csak azt kérjük minden benevező iskolától, hogy kategó-
riánként egy ajándékkönyvet hozzanak magukkal, mert csak így tudunk jutalmazni. (A zsűri 
is, a játékvezető is társadalmi munkában dolgozik.) 
 
 III. Lebonyolítás és előzetes feladatok 
 
 A benevező csapatok előzetes feladatai: 
 
 1./ Készítsenek szóláncot a VÉR - VÁR - VÁZ - VÍZ mintájára (szabály: mindig csak 
egy betűt szabad megváltoztatni úgy, hogy értelmes szó maradjon), tehát hogyan lesz a 
KARD-ból VÉSŐ? 
 2./ Írjanak szerelmi vallomást eszperente nyelven (e és é magánhangzókkal), legalább 
5 mondatban a (létező vagy elképzelt) kedvesüknek (segít az 1. és a 10. szakirodalom); 
 3./ Tanuljanak meg egy-egy nyelvgyötrő mondókát (gyorsan és hibátlanul); 
 4./ Keressék meg a saját keresztnevük eredetét, jelentését! 
 
 Természetesen tanulmányozzák az alább felsorolt könyveket is, és oldjanak meg néhány 
feladatot kézikönyvek segítségével. Ezen segédeszközök használata előtt tisztázni kell a 
keresési stratégiát, az egyes kézikönyvek szerkezetét, a  gyűjtés határait. Ezért igyekeztünk 
úgy összeállítani a mintafeladatokat, hogy a könyvek nagy valószínűséggel megtalálhatók 
legyenek az iskolai / városi könyvtárban. 
 
 Aki egyetért az eddigiekkel, és ezen feltételek mellett is szívesen hozná gyerekeit  a 
megyei versenyre, az jelezzen vissza Cs. Bogyó Katalinnak (csbk@gytf.u-szeged.hu) 2009. 
jan. 26-ig. 
 
 A 3 fős csapatok korosztályát és nevét 2009. febr. 23-ig írjátok meg ugyanerre a címre. 
Magát a megyei vetélkedőt - megfelelő létszám esetén - a Somogyi Könyvtár gyermek-
könyvtárában tartanánk 2009. ápr. 23-án, csütörtökön 10 órától. 



 
 
IV. Mintafeladatok: 
 
 1. Szómagyarázat az Idegen szavak szótárából, 
          a Magyar értelmező kéziszótárból 
          A magyar nyelv etimológiai szótárából stb. 
  pl. Mit jelent a pepita, a ládafia, az etimológia? Kiket neveztek ipszilo- 
   nistáknak?  
 2. Fogalomtisztázás a Magyar nagylexikonból,  
            A magyarság krónikájából,  
            a Magyar kódex-ból stb.  
  pl. Milyen nyelv az ujgur, az eszperantó? Milyen nyelvcsaládba tartozik a 
    magyar nyelv? Hol találták meg a Halotti beszéd-et? 
 
 3. Jeles írók, költők, tudósok adatai a Magyar irodalmi lexikonból, 
      a Magyar életrajzi lexikonból stb. 
  pl. Ki volt Reguly Antal, Kőrösi Csoma Sándor? Miről nevezetes Helmeczy 
    Mihály? Hol élt Kazinczy Ferenc, Dugonics András? 
 
 4. Anyaggyűjtés bibliográfiákból, katalógusokból, 
  pl. Gyűjts olyan szavakat, melyeket a nyelvújítók alkottak! Keress olyan  
   szavakat is, melyek a 20. században keletkeztek! 
       Keress olyan könyveket, melyekben anyanyelvi játékok vannak! 
 
V. Ajánlott irodalom: 
 
 1. GRATZER József:  Sicc : Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok. - Bp. : Móra, 1986, 1996. 
 2. GRÉTSY László: Anyanyelvünk játékai. - Bp. : Rittler-Jajczay BT., 1998. 
 3. KOSZTOLÁNYI Dezső: Nyelv és lélek. - Bp. : Szépirod. K., 1990. : Osiris, 1996.  
 4. Magyar  helyesírási szótár. Bp. : Akad. K. , 1999. és további kiadások 
 5. MOLNOS Angéla: Magyarító könyvecske. - Debrecen : LSZM Alapítvány, 2000, 2001, 2004. 
 6. RUFFY Péter: Bujdosó nyelvemlékeink. - Bp. : Móra, 1977, 1983. 
 7. SZILÁGYI Ferenc: Fejtsünk  szót! - Bp. : N. Tankvk., 1993. 
 8. SZILÁGYI Ferenc: A magyar  szókincs regénye. - Bp. : Tankvk., 1974. 
 9. Sző, fon, nem takács. Mi az?  - Bp. : Móra, 1975, 1993, 1998. 
            10. VARGHA Balázs: Játsszunk a szóval! - Bp. : Móra, 1974. 
 
 
 
 
  Jó munkát,  
   eredményes felkészülést kíván 
 
      a CSMKE iskolai szekciója 


