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7 - 8. osztály (+ középi.) 
 

„Minden jó könyv egy-egy tanítója  
a nemzetnek.” 

                                             (Gárdonyi Géza) 
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Kedves Gyerekek! 
 
 

 Könyvtárunk ezzel az olvasópályázattal csatlakozik 
„Gárdonyi Géza Évforduló” rendezvényeihez. 
Ebben az évben emlékezünk meg GÁRDONYI GÉZA halálának  
100. évfordulójáról. Devecserhez több szállal kötődő író, költő, tanár 
előtt így állítunk méltó emléket.  
Olvasópályázaton keresztül Gárdonyi Géza írásainak birodalmába 
csalogatunk benneteket. Fedezzük fel közösen a sok élményt nyújtó 
olvasás szépségét, gyönyörűségét.  
Reméljük, hogy örömmel oldjátok meg a feladatokat!  
Az olvasópályázatot helyesen megfejtők jutalomban részesülnek. 
 
Kellemes időtöltést, jó búvárkodást  kívánunk! 
 

Kastélykönyvtár dolgozói 
           
 
 

Név: ..................................................................................................... 

Iskola: ………………………………………… osztály:  ........................... 

Lakcím: ………………………………………………................................ 
 
 
 
 
Elért pontszám:                 elérhető összesen:  
 

7. o. : 80  pont 
                                                                      8. o. :  90  pont 

                                                                               középisk: 100  pont 
 

Pályázati füzetek leadási határideje a Kastélykönyvtárban: 
2022. március 31. 
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Gárdonyi Géza TOTÓ 
 

1. Hol és mikor született Gárdonyi Géza? 
1. 1863. Agárdpuszta 2. 1863. Devecser X. 1963. Gárdony 
 

2. Mi volt Gárdonyi Géza születési neve? 
1. Gárdonyi Géza 2. Ziegler Géza X. Gárdonyi-Ziegler Géza 
 

3. Hol keresztelték meg? Milyen vallású lett? 
1. Gárdony - katolikus 2. Agárd - református X. Gárdony - evangélikus 
 

4. Mettől meddig tanított Devecserben? 
1. 1882-1883 2. 1890-1892 X. 1886-1888 
 

5. Ki írta a „Fel nagy örömre” c. karácsonyi dal szövegét? 
1. Petőfi Sándor 2. Gárdonyi Géza X. Arany János 
 

6. Ki zenésítette meg? 
1. Gárdonyi Géza 2. Tima Lajos X. Erkel Ferenc 
 

7. Hol csendült fel először? 
1.  Eger 2. Budapest X. Devecser  
 

8. Mikor vette fel a devecseri általános iskola Gárdonyi Géza 
nevét? 
1.  1955-ben 2.  1960-ban X.  1965-ben 
 

9. Mikor avatták fel Devecserben Gárdonyi Géza mellszobrát? 
1.  1973-ban 2.  1983-ban X. 1993-ban 
 

10. Ki a szobor alkotója? 
1. Marton László 2. Konyorcsik János X. Vörös János 
 

11. Mikor helyezték el „Gárdonyi Géza a tanító” című 
domborművet a kisiskola falára? 
1. 1936-ban 2. 1938-ban X.1940-ben  
 

12. Kinek az alkotása a templom falán elhelyezett Gárdonyi Gézát 
ábrázoló dombormű? 
1.  Vörös János 2. Marton László X. Lesenyei Márta 
 

13. Ki ajándékozott 2004-ben Gárdonyi portrékat az devecseri 
iskolának? 

1. Gárdonyi József 2. Keller Péter X. Simon M. Veronika 
 

+1.  Halálának hányadik évfordulójára emlékezünk ez évben?  
                                              

1.    50. 2.    100. X.    150. 
14 p / 
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Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóján 
tisztelgünk nagysága előtt. 
Igazak, vagy hamisak Gárdonyiról az alábbi 
állítások? Segítségül hívhatod:  
„Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza” című könyvét.  

I = igaz ;   H = hamis 
 

Gárdonyi Géza apja Ziegler Sándor nyugodt 
természetű ember volt. 

 

Az anyja: született Nagy Teréz, egész életében 
hűségesen szolgálta a férjét, majd annak halála után 
fiát. 

 

Gárdonyi Gézát Devecserbe Tima Lajos főtanító 
kitörő örömmel fogadta. 

 

Gárdonyi Géza „Egyetlen lelki szerelme” Gergely 
Katica volt, a devecseri pék lánya. 
 

Gárdonyi Egerben lelt nyugalomra. Élvezte a kertet, a 
kilátást, a jó levegőt. Élvezte a természetet. 
 

Gárdonyi ágynak dől. „1922. október 13. Csepergős 
idő. Feküdtem”- írja a naplójába. Ezek az utolsó sorai. 
Többé nem kel föl. 
 

Nagy pompával temették. Sok nép volt. Sírhelye az 
egri vár Benedek bástyája lett. 
                                                                                        7 p / 

Címkereső – Gárdonyi Géza műveinek címét húzd a megfelelő helyre! 
 

Szüleim gyémántja 
Zivatar pékéknél   MESÉK 
Gyermekkori emlékeim   
A cinege     
Isten veled gólyamadár  REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK 
A láthatatlan ember 
Útra-készülés 
Harangszó az éjben  VERSEK 
Egri csillagok 

     Isten rabjai                                                                                  5 p / 
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Gárdonyi - hagyományápolás Devecserben 
Devecser lakói szeretettel és hálával emlékeznek egykori 
tanítójukra Gárdonyi Gézára. Őrzik emlékét, ápolják a hozzá 
kapcsolódó hagyományokat. Nézzük, melyek ezek!  
Segítségül hívhatod „Czeidli József: Gárdonyi Géza és Devecser” 
című kiadványát. 
 
Gárdonyi (Ziegler) Géza 1882. szeptember 5-től …………………-ig 
volt a devecseri római katolikus iskola tanítója. Megérkezése után 
első útja igazgatóhoz,  …………………………. főtanítóhoz irányult. 
Hogyan fogadták? …………………………………………………… 
Tima Lajos kántor és kiváló zongorista, egyházi énekek szerzésére 
nógatta a mesterien hegedülő ifjú tanítót.  
Melyik ismert karácsonyi dalt írta és komponálta Gárdonyi Géza? 
………………………………………………………………………... 
Milyen kapcsolat fűzte Gergely Katicához? ………………………… 
………………………………………………………………………... 
Miért vágyódott el Devecserből? ……………………………………. 
………………………………………………………………………... 

6 p / 
Miként őrizzük Gárdonyi Géza emlékét? 
 

A kisiskola épülete, amelyben tanított 

Gárdonyi Géza …………-ben vette 

fel az író nevét.  

 

 

 

A kisiskola falán elhelyezett 

dombormű „Gárdonyi Géza a tanító” 

………..……………………………… alkotása. (Elhelyezve: 1936.) 

2 p / 
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     Gárdonyi Gézát ábrázoló mellszobor   

Alkotója: …………………………………………… 

Avatása: ……………………………………………. 

2 p / 

***********             
Gárdonyi Gézát ábrázoló dombormű        

Hol található? ……………………… 

Alkotói: …………………………szobrászművésznő 

és  ……………………………………….öntőmester 

                             Avatása: 2002. ……………..……..  

A domborművet leleplezte: Keller Péter - Gárdonyi dédunokája, 
                                           Gárdonyi szellemi hagyatékának őrzője.  4 p / 
 

Gárdonyi portrék - Devecserben Kik a művek alkotói? 

                          

………………………….                  ………………………………..     2 p / 
 

Gárdonyi emlékezete Devecserben továbbá: 
- Kapcsolatot az író családjával, 
- Gárdonyi Géza Emléktársaság, Gárdonyi konferencia, 
- „Fel nagy örömre! – Adventi kórustalálkozó” 
- Utca viseli Gárdonyi Géza nevét, 
- Gárdonyi-nap, iskolatörténeti kiállítások,   
  emlékműsorok, előadások, cikkek, kiadványok, 
- Gárdonyi-hagyományt ápoló települések találkozója,   
- Gárdonyi Gézához kötődő testvériskolai kapcsolatok …  

 

„S amíg magyar lesz a Földön, Gárdonyi emléke maradjon velünk 
örökre: minden új nemzedék, kisdiákok és nagyok tőle is tanuljanak 
hazaszeretetet, hivatástudatot.” 
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Gárdonyi Géza Devecserhez kapcsolódó elbeszélése  
„Zivatar pékéknél” címmel jelent meg.  
Olvasd el, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!  
Forrás:  
Gárdonyi Géza: Zivatar pékéknél: Regény. Budapest: Dante [1926]  
vagy:  http://mek.oszk.hu/04700/04718/04718.htm#1  
 

Kik az elbeszélés szereplői?  ………………………………………… 
……………………………………………………………...………… 
Miben voltak egyformák az ikrek? ………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Mivel foglalkozott a család?.................................................................. 
Milyen csínyt követtek el az iskolában? ………………………..……. 
………………………………………………………………………... 
Melyik lánynak udvarolt Öveges Gyuri azaz Antalfi Gyuri? ………... 
Miért szólították Övegesnek? ………………………………………... 
Milyennek látta Olga Gyurit? ………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………... 
      Gyuri tévedés áldozata lett. Összetévesztette az ikreket.  
      „A manó vigyen el benneteket, hát annyira egyek vagytok ,,,” 
Mi történt ezután? Megbékélt Olga? 
………………………………………………………………………... 
      Zivatar elől a pékségbe húzódtak be a vevők, köztük a fiatal új tanító. 
Hogy hívták? ………………………………………………………… 
Melyik lányon akadt meg a tekintete? ………………………………. 
Sikerült-e Sárának kiengesztelni Olgát? …………………………….. 
Milyen lett a továbbiakban az ikrek kapcsolata? …………………….. 
………………………………………………………………………... 
……...…………………………………………………………    12 p / 

 
Pihenésképp hallgasd meg „Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre” című 
karácsonyi dalát.     https://www.youtube.com/watch?v=IIwIJtpi3Bk 
A felvétel Ajka-Tósokberénd,  Szent István király katolikus templomban* készült.  
Hány versszakkal énekelik a gyerekek?................................................. 
Ki és miben találta meg az eddig ismeretlen versszakokat?................ 
……………………………………………………………………….…   3 p / 
  
*2022. február 6-án ennek a templomnak gyulladt ki a harangtornya. :( 
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KATALÓGUSHASZNÁLAT - Egészítsd ki a következő könyvek adatait! 
A keresést a Devecseri Kastélykönyvtár katalógusában végezd! 
Elérhető a könyvtár honlapjáról  https://kkmkdevecser.hu/konyvtar/ 
 

Raktári jele: 
 
Gárdonyi Géza: Útra-készülés :   ………...................................versek  
Budapest : ............................................Társulat, 2007 ; 156 p.  
ISBN: 9789633618974 
_________________________________________________________2 p / 

 

Raktári jele: 
 
 

Gárdonyi Géza: …………………………………………..………….  ; 
……….................................................................  ;  Intelmek fiaimhoz 
Pápa: ………………………. Könyvkiadó, [ 2003] ; 99 p.  
ISBN: 9639416533 
_________________________________________________________4 p / 

 

Raktári jele: 
 
 
Lipp Tamás:  Így élt   ……………………………………………….. 
Budapest: …………………………………, 1989; 192 p. (Így élt)  
ISBN 9631164418 
_________________________________________________________2 p / 

 

Raktári jele: 
 
 
Gárdonyi József:  Az élő ……………………   I. II. kötet 
Budapest: …………………………… cop 1934; (Gárdonyi Géza munkái) 
Tart.: Devecser ; Pék Katica ; Devecseri íróasztal ; Búcsú Devecsertől … 

2 p / 
Milyen szállal kötődik a könyv szerzője Gárdonyi Gézához? 
…………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________2 p / 

 

Miben van jelentősége a RAKTÁRI JELZETNEK? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................  1 p / 

G 25 

894 
L 69 

894 
G 26 
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VERSFARAGÓ  -  Írj egy verset!  
Feladat: Gárdonyi Géza „Harangszó az éjben” című verséből ragadj ki 
egy szót, vagy mondatot! Az legyen a versed címe, mondanivalója.  
Jó alkotást kívánok! 
 

Egy elgondolkodtató vers a bennünk rejlő jóról. 
 

Gárdonyi Géza: Harangszó az éjben 
   

Fehér kis kápolna erdő sűrűjében. 
Valami remete lakja réges-régen. 
Valami kis remete, kit senkise ismer. 
Azt se lehet tudni angyal-e vagy ember? 
 

Mikor az erdőre éj homálya száll, 
s a benne tévelygő aggódva megáll, 
s remegve, habozva kérdi: Jobbra? balra? 
Megszólal a kicsi kápolna harangja. 
 

Embertársam! vészes, sötét úton járó, 
sötét úton járó, habozva megálló, 
hallgass a titkosan megcsendülő hangra: 
a szívedben hangzó angyali harangra! 

5 p / 
 

Készíts bármilyen ihletésű rajzot, mely Gárdonyi Gézához köthető!  
Technikát magad választhatod meg. Külön lapra dolgozz!                   5 p / 

7. o. összesen: 80 p / .......... 
 

+ feladat 8. osztályosoknak 
 

Gárdonyi Géza fiaihoz írt intelmei közül válassz ki néhányat, melyet jó 
szívvel megfogadnál. Indokold meg, hogy miért! Külön lapra dolgozz! 
Javasolt címek: társaság, társalgás, udvariasság, alázat, köszönés, könyv, 
család, becsület, akarat….. stb. 
Az intelmeket megtalálod: a könyvtárban, vagy az alábbi linkre kattintva. 
Gárdonyi Géza: Földre néző szem: Égre néző lélek: Intelmek fiaimhoz  
https://mek.oszk.hu/10800/10892/10892.htm        

8  p / 
+ feladat      Mit jelenthet ez az intelem?  
„ Minden embernek két oldala van: egyik fehér, másik fekete. 
Soha ne beszéljetek senkinek a feketéjéről.” 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………              2 p /                                                                                          

8. o. összesen: 90 p / .......... 
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+ feladat középiskolásoknak 
 

Állíts össze egy 2 tételből álló bibliográfiát a devecseri könyvtárban 
fellelhető Gárdonyi Gézáról szóló könyvekről,  
valamint egy 8 tételből álló bibliográfiát, mely könyvtárunkban fellelhető 
Gárdonyi Géza műveit tartalmazó könyveket ismerteti!      
Külön lapra dolgozz!       
Az egyszerűsített bibliográfiai leíráson (jegyzéken) szerepeljen: 
 
 
 
       

                                                                                Elérhető pontszám: 10 p / 
 

középiskola összesen:  100 p / .......... 
 

Felhasznált irodalom: 
 
 Gárdonyi Géza: Földre néző szem; Gárdonyi Géza füveskönyve;  
 Intelmek fiaimhoz.- Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2003. 
 https://mek.oszk.hu/10800/10892/10892.htm 
  

  Gárdonyi Géza: Zivatar pékéknél: Regény 
  Budapest: Dante, [1926] 
            http://mek.oszk.hu/04700/04718/04718.htm#1 
 

 Gárdonyi Géza és Devecser / szerk. Czeidli József 
 Devecser: Gárdonyi Géza Általános Iskola…, 2010 
 

          

 Gárdonyi nyomában / szerk. Czeidli József 
 Devecser: Devecseri Kastélykönyvtár, 2013 
 

 Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza 
 Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, cop. 1989 
 

Egyéb források: 
Internet - Wikipédia - szabad enciklopédia  
- Keller Péter: Gárdonyi Géza: Honlap: http://www.gardonyigeza.hu/ 
 

Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/ 

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ  
 Honlap:      https://kkmkdevecser.hu/ 
 Katalógus: https://kkmkdevecser.hu/konyvtar/  Katalógus 

       Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
https://gardonyi-devecser.edu.hu/index.php/iskolank/iskolatortenet 

Szerző neve: a könyv címe 
a megjelenés helye: a kiadó neve és megjelenés éve 

 


