
 

WEÖRES SÁNDOR A NETEN 
Játék a Berzsenyi Dániel Könyvtár A teljesség felé című jubileumi vándorkiállításán 
 

A tárlat tablóin elhelyeztünk egy-egy QR-kódot. Okostelefonnal leolvasva a kódok 

olyan honlapokhoz vezetnek, amelyek segítségével könnyedén megválaszolhatók az 

alábbi kérdések. Kérjük, karikázza be a jó válaszokat, majd a kitöltött ívet dobja be 

a kiállítás helyszínén elhelyezett gyűjtőládába! A helyes megfejtők között minden 

helyszínen, a kiállítás zárásakor ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
 

Ki alkotta a Weöres Sándor emlékérmet? 

a) Vékony Fanni 

b) Király Vilmos 

c) Tóth Zoltán 
 

Csönge melyik utcájában áll a Weöres Sándor – Károlyi Amy emlékház? 

a) Béke 

b) Rába 

c) Szabadság 
 

Weöres Sándor melyik verse került be a „12 legszebb magyar vers” közé? 

a) Buba éneke 

b) Canzone 

c) Valse triste 
 

Ki tervezte a Weöres Sándor emlékév bélyegeit? 

a) Nádi Boglárka 

b) Kass János 

c) Kara György 
 

Ki készítette el Weöres Sándor Ex libris-ét? 

a) Diskay Lenke 

b) Budai György 

c) Várkonyi Károly 
 

Kemény István író nyitotta meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Weöres Sándor 

születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett A megmozdult szótár című 

kiállítást 2013. június 18-án. Milyen kérdéssel indította megnyitó beszédét? 

a) Mi az élet értelme? 

b) Mire elég száz esztendő? 

c) Ki volt Weöres Sándor? 
 

Gazdag Erzsi melyik kötetéről írt kritikát Weöres a Nyugatban, 1939-ben? 

a) Üvegcsengő 

b) Mesebolt 

c) Száll a sárkány 
 



Milyen címmel hirdetett vetélkedőt Weöres Sándorról 2013-ban a Berzsenyi Dániel 

Könyvtár Gyermekkönyvtára? 

a) Tündérsíp verses vetélkedő 

b) Bújócska Weöres Sándor világában 

c) Fogócska Weöres Sándor világában 
 

A Petőfi Irodalmi Múzeum weblapjának kezdőoldalán ki(k)nek a társaságában 

látható Weöres Sándor? 

a) Károlyi Amy 

b) egy cica 

c) gyerekek 
 

Melyik filmet jegyzi íróként Weöres Sándor? 

a) Keménykalap és krumpliorr 

b) Elveszett paradicsom 

c) Psyché és Nárcisz 
 

Hány dal szerepel Weörestől a Kaláka együttes 1977-ben megjelent, első lemezén. 

a) 2 

b) 6 

c) 4 
 

A Weöres Sándor Színház mely darabot vitte színre a Weöres emlékév alkalmából? 

a) Szent György és a Sárkány 

b) Holdbéli csónakos 

c) A kétfejű fenevad 
 

Vörös István Roller c. versében újragondolta Weöres Sándor egyik versét. Egy kicsit 

mai, egy kicsit vidám, s persze nagyon más. Melyik ez a vers? 

a) A kutya-tár 

b) Csimpilimpi 

c) Bóbita 
 

Weöres Sándor melyik versét zenésítette meg elsőként Kodály Zoltán? 

a) Öregek 

b) Norvég leányok 

c) Jön a kocsi 
 

Mi a száma annak a mozdonynak, amelyet Weöres Sándor arcképei díszítenek? 

a) 470 066 

b) 480 022 

c) 460 099 

 

Megfejtő neve:  ...............................................................................................................  

Lakcíme:  ........................................................................................................................  

E-mail címe:  .....................................................  Telefonszáma: ..................................  
 


