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Gion Nándor olvasási verseny 2018 – középiskolások számára 
 
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdeti a Gion Nándor 
olvasási versenyt. A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő 
olvasásának fejlesztése. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat 
eredménye érdekében (is) igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe is van. Cél 
továbbá az olyan tanulókat is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen 
olvasnak, de pl. nyelvi versenyen vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek 
részt. 
A verseny menete: A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai megbeszélik, 
hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak 
legkevesebb két művet el kell olvasnia, de minél többet olvas el, annál eredményesebb lehet a 
csapat. A döntőben a csapat 7 irodalmi műből kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat aszerint, hogy 
melyik öt címet választja a felkészüléskor, tehát elméletileg öt felmérőt tölt ki. A csapatok a döntőn 
egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapokat kapnak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül 
közösen oldják meg a feladatokat. A verseny lebonyolításához szükség van a magyartanárok 
(könyvtárosok) közreműködésére, az iskolai selejtezőt a tanárok megoldják, saját felmérésük alapján 
állítják össze a csapatot. 
Minden középiskola legfeljebb két csapatot indíthat. 
A tartományi döntő 2018. május 12-én lesz Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban.  
A legjobbak jogot nyernek az irodalmi Élménytáborunkra, melyet a nyári szünidőben szervezünk meg 
Újvidéken, az Apáczai Diákotthonban. 
 

Az olvasandó művek listája  
 
Elsősök és másodikosok csoportja 

1. Nick Hornby: Betoncsók 
2. Tékiss Tamás: Samu sejti 
3. Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak 
4. Sirbik Attila: St. Euphemia 
5. Barlog Károly: Kovács Istenke álmodik 
6. Komal Kant: Mire jó a rosszfiú? 
7. Wisinger István: A Nobel-díjas kém 

Harmadikosok és negyedikesek 

1. Hermann Hesse: Demian 
2. Rakovszky Zsuzsa: Célia 
3. Závada Pál: Jadviga párnája 
4. Fehér Miklós: Fekete normalitás 
5. Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava (novella) 
6. Bodor Ádám: Sinistra körzet 
7. Darvasi László: A könnymutatványosok legendája 

Jelentkezési határidő: 2018. április 22. 

A verseny időpontja 2018. május 12. 

Jelentkezni lehet a következő címen:  
VMPE, 21000 Újvidék, Ćirpanov utca 54. 
e-mail: nsvmpe@gmail.com és a k.smitedit@gmail.com 
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Könyvek beszerzése: 
 
Elsősök és másodikosok csoportja 

1. Nick Hornby: Betoncsók – pdf a szervezőknél 
2. Tékiss Tamás: Samu sejti - Forum 
3. Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak 
4. Sirbik Attila: St. Euphemia - Forum 
5. Barlog Károly: Kovács Istenke álmodik - Forum 
6. Komal Kant: Mire jó a rosszfiú? – http://krisztike33.blogspot.rs/2017/09/komal-kant-mire-jo-

rosszfiu-lol.html 
7. Wisinger István: A Nobel-díjas kém 

Harmadikosok és negyedikesek 

1. Hermann Hesse: Demian – pdf a szervezőknél 
2. Rakovszky Zsuzsa: Célia 
3. Závada Pál: Jadviga párnája- 

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000002669&secId=0000454996&mai
nContent=true&mode=html 

4. Fehér Miklós: Fekete normalitás - Forum 
5. Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava (novella) – pdf a szervezőknél 
6. Bodor Ádám: Sinistra körzet - 

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000483&secId=0000044366 
7. Darvasi László: A könnymutatványosok legendája - 

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000009475&secId=0000876759&mai
nContent=true&mode=html 
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