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„Csillagok között fényességes csillag” címmel hirdetett történelmi vetélkedőt a
Somogyi-könyvtár és az Ötágú Síp Kulturális Egyesület. A vetélkedőn összesen 16
csapat mérhette össze tudását.

Az idei évben az „Ötágú Síp” kulturális egyesület történelmi vetélkedőjének témáját, a Szent
Lászlóm évhez kapcsolódva I. László király életéről és csodáiról kiadott irodalomból feltett
kérdések alkották.

így a 3 fős tanulócsoportok november 24-én kreativitásukat, ügyességüket és az előzőleg
megszerzett tudásukat is bebizonyíthatták a Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában.

A feladatokat összeállító gyermekkönyvtárosok munkáját a vetélkedő során háromtagú
történészekből álló zsűri segítette, melynek tagjai, Horváth István Károlyné, Kapronczay
Tamás és Krabót Péter voltak.

A résztvevők előzetes feladatként Kódex lapokat készítettek Arany János Szent László című
versének egy részletéhez, versszakához.

A nyertes csapatok és felkészítő tanáraik, többek közt, megnyerték a limitált példányszámban
készült v. Mihály Árpád szobrászművész által tervezett emlékplakettet.

Eredmények:

1. Jászszentlászlói Szent László csapat: Borbély Fanni, Endre Csongor, Rajky Roland 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola 8. osztályosai

2. Bátor Oroszlánok csapat: Idris Mohamed Malek, Jancsák Márton István, Papp Ákos András 
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája 6. a osztályosai

3. László hatodik csapat: Koncz György, Szabad Vendel, Tapasztó Dénes 
Tisza-parti Általános Iskola 6. osztályosai
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