
Összességében az ötven-hatvan nevezõ
játékosból harminckettõt tudtunk jutal-
mazni. A színvonal nagyon magasnak
mondható. A feladatmegoldó füzeten alig
veszítettek pontot a legjobbak, és õk va-
lamennyien gondos, ötletes, kitûnõ alko-
tásokat is készítettek. Az alkotásokat is
pontoztuk, és a kétféle tevékenység
együttes pontszáma alakította ki a jutal-
mazandók körét.

Az értékelés napja a kiállítás megnyi-
tását is jelentette. Zsúfolásig megtelt a
gyermekkönyvtár.

Felemelõ érzés volt a családokat látni,
akik nagyszülõkkel, testvérekkel együtt
kíváncsiak voltak a „sajátjuk” és mások
eredményére. 

Tehát, kedves olvasó, ha még nem
hallottál Pelevárról, e távoli sziget távoli
fõvárosáról, az odavezetõ kalandos hajó-
útról, ha még nem ismered Ruminit, ezt a
vásott, szeretni való utcakölyköt (ege-
ret!), aki bár minden hájjal megkent csi-
bész, de sziporkázó ötleteinek nincs pár-
ja, a barátait pedig sosem hagyja cserben
– nos, akkor olvasd el a meseregényt,
nagyszerûen fogsz szórakozni! Na és ha
a nyáron Hatvanban jársz, nézd meg a ki-
állítást a gyermekkönyvtárban! ■
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Könyvtárunk – a tavalyi sikerek és a
nagy érdeklõdés miatt – idén is megtar-
totta kisdiákok részére az egyhetes nyári
napközis olvasótáborát. Míg tavaly pá-
lyázati forrásból szerveztük meg ezt a
változatos programot, idén nyáron szü-
lõi, banki (OTP) és egyéb támogatások
segítségével tudtuk ugyanazt a színvona-
lat nyújtani.

Állandó programunk volt a délelõttön-
kénti játszóház, amelyet a helyi Kreatív
Hobby Bolt vezetõje tartott nagy sikerrel.
Vele a kapcsolatunk már évek óta jól mû-
ködik, mivel õ tartja a szombati játszóhá-
zat is. 

Olvasótábor lévén, szintén rendszeres
idõtöltést nyújtott a gyerekeknek az olva-
sás, böngészés, illetve az egyik mesét is

Olvasótábor a Tiszafüredi Városi Könyv 



feldolgoztuk közösen: naponta fejezeten-
ként (olvasás, beszélgetés a mûrõl, bábo-
zás).

A délutáni foglalkozásokhoz önkén-
tes pedagógus szakmai segítséget kap-
tam. A fõszereplõ ezen a nyáron a mese
volt, amelyet különféle formában „tálal-
tunk” a gyereknek. Részt vehettek a tá-
bor lakói bábszínházban, és megismer-
kedtek a bábozás fortélyaival a helyi 
bábcsoport jóvoltából, továbbá megcso-
dálhatták a múzeumban az óriás szarvas
leletét.

A többi napokon vetélkedõk, mese-
hallgatás, táncház és egy színésznõ gaz-
dagította a tábor programját. Az utolsó
napon pedig elõbb elkészítettük a parti-
hoz szükséges, névre szóló poharakat, 

aztán „limonádé bulit” tartottunk a gye-
rekek nagy örömére, majd a napzáró ren-
dezvényén egy meghívott vendégmûvész
fellépésével vált igazán fergetegessé a
hangulat.

Mind a gyerekek, mind a szakmai se-
gítõk nagyon jól érezték magukat, és a
szülõk is elégedettek voltak, jelez-
ték gyermekeik részvételi szándékát jö-
võre is. ■
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