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A fõvárosi önkormányzat 2013 máju-
sában hirdette meg egy éven át tartó
programsorozatát, amely az eddig keze-
lésükben álló mintegy százhúsz iskola di-
ákjainak kínált különbözõ szórakoztató
elfoglaltságot – az iskolák falain túl. Az
„iskolakapun kívüli programok” között
táborozás, mûvészeti programok, ünnep-
ségek, megemlékezések, sportrendezvé-
nyek, városismereti és diákjogi prog-
ramok is vannak. A rendezvényekkel 
fõként a középiskolásokat akarják meg-
célozni. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK), amikor a fõváros fel-
kérésére elvállalta egy mûvelõdési él-
ménytábor megszervezését.

A helyszín az önkormányzat fenntar-
tásában lévõ nagyszerû szabadszállási tá-
borhely, az idõpont pedig július 1–13.
volt, ez alatt két turnus fogadására volt
lehetõség.

A könyvtárosok számára nagy kihí-
vást és egyben izgalmas feladatot jelen-
tett az élménytábor programjainak kiala-
kítása. Az idõsebbek még emlékeznek a
hetvenes évek olvasótáboraira, amelyek
máig kitörölhetetlen élményt jelentenek
az egykori résztvevõknek. A fiatalok pe-
dig azokat az eseményeket idézhették fel,
amikor a FSZEK gárdája kivonult a
könyvtár falai közül, és az utcán, a stran-
don, múzeumi majálison vagy a Sziget
Fesztiválon népszerûsítette szolgáltatása-
it. Tapasztalatot jelentett még az éven-

kénti összefogás (A könyvtárak összefo-
gása a társadalomért elnevezésû õszi
rendezvénysorozat) és az Internet Fiesta
programjainak megszervezése is.

Ez a feladat ugyanakkor sokban kü-
lönbözött a felsoroltaktól. A programot
egy meghatározott korosztály (14–15
évesek) számára kellett kialakítani, meg
kellett találni a megfelelõ kompetenciák-
kal rendelkezõ könyvtáros munkatársa-
kat, valamint fel kellett készülni a kétszer
öt napon át tartó folyamatos és intenzív
igénybevételre. Figyelembe kellett venni
a mai tizenévesek szokásait, tudásuk és
ismereteik körét is.

Az alapkoncepció szerint a gyerekek-
nek szórakoztató, interaktív formában
szerettünk volna irodalmi, képzõmûvé-
szeti, történelmi és mûvelõdéstörténeti
ismereteket nyújtani. A tábor helyi adott-
ságait kihasználva nem hiányozhattak a
programok körébõl a különbözõ hely-,
természetismereti és sportfoglalkozások
sem. A mûveltség fejlesztése mellett
döntõ szerepe volt a személyiségfejlesztõ
programok alkalmazásának is.

A tábor résztvevõit a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár honlapján megjelent fel-
hívással toboroztuk, a két turnusban ösz-
szesen huszonnyolc gyerek vehetett
részt. A szülõket az indulás elõtt néhány
nappal tájékoztattuk a táborozással kap-
csolatos tudnivalókról. A két könyvtáros
mellett táborvezetõként tapasztalt tanár
biztosította a felügyeletet. A program
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megszervezésében nagy segítségünkre
voltak a szabadszállási Petõfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár munkatársai. A táborozók
költségeit – egy jelképes hozzájárulás ki-
vételével – a fõvárosi önkormányzat fe-
dezte.

Talán nem felesleges a programele-
mek alább következõ felsorolása, hiszen
példát és ötleteket adhat más könyvtáro-
soknak is hasonló feladat esetén, és ezt
olvasván a résztvevõkben is életben tudja
tartani az élményeket. Naplószerû beszá-
molóinkból idézünk.

1. nap, hétfõ

Ismerkedõs játékok. A tábor résztvevõi
nem ismerték korábbról egymást, így el-
sõ alkalommal kizárólag az ismerkedés-
re, a motiváció felkeltésére koncentrál-
tunk. Fontosnak tartottuk a bizalom ki-
építését, hogy a gyerekek minél jobban
feloldódjanak.

Csoportok kialakítása: az ismerkedés
után a gyerekeket négy csapatra osztot-
tuk, ettõl kezdve a tábor végéig verse-
nyeztek egymással. Hangsúlyoztuk a já-
tékok célját, hogy tudják a csoporttagok,
mire számítsanak a játékok alkalmával.
Eredményhirdetésre, a pontok kiosztásá-
ra minden este a vacsora után került sor.

Az elsõ pontgyûjtõs feladatokat játé-
kos nehezítésekkel spékeltük meg. Az
egyikben tányérok aljára feladatokat rej-
tettünk, majd lisztes vízzel öntöttünk le.
Célunk az volt, hogy a Szabadszálláshoz
kapcsolódó, Dörmögõ címû József Atti-
la-verset megismertessük a gyerekekkel.
Megoldásként a verset részekre bontva
lufikba rejtettük; játékos formában ki
kellett pukkasztani a lufit és megszerezni
a benne lévõ versszakot. Így, sokszor el-

olvasva a verset, rögzült a szöveg. A nap
végén tesztekkel elevenítettük fel velük a
szólás-mondások világát.

2. nap, kedd

Másnap a Strázsa tanyán folytatódtak
programjaink: a gyerekek megismerked-
tek a betyárok életével, a betyárság kiala-
kulásával, használati eszközeikkel. Ki-
próbálhatták a karikás ostort, lovagoltak,
patkót dobáltak, megismerkedtek a kora-
beli fegyverekkel és viselettel, és ki is
próbálhatták õket. Az agymûködést és a
reakcióképességet serkentõ botos játéko-
kat játszottak. Simogatták a tanyán élõ
háziállatokat, és a természetben élõ vad-
állatokkal is kontaktust teremtettek. Be-
tyár népdalokat énekeltünk. Esti feladat-
ként az aznap elhangzott tíz különbözõ
szóból verset, kisregényt vagy kisnovel-
lát kellett írniuk és felolvasniuk vagy elõ-
adniuk, ami nagy sikert aratott. A gyere-
kek rendkívül jó érzékkel írták meg a 
rövid fogalmazásaikat.

3. nap, szerda

A harmadik napon a helyi nevezetessé-
gekkel ismertettük meg a gyerekeket. El-
sõ állomásunk az önkormányzat épülete
volt, ezután a helytörténeti múzeumot lá-
togattuk meg. Ezen a napon az elsõ fel-
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adat az itt található tárgyakkal való is-
merkedés, azok memorizálása volt: a ré-
gi használati tárgyakat késõbb fotók
alapján kellett beazonosítaniuk. Ezután
egy kis sétával a Tájházba érkeztünk,
ahol Szabadszállás hagyományos tárgyi
kultúrájával, szokásaival ismerkedtek a
gyerekek. Különleges régi hangszereket
próbálhattak megszólaltatni, ebédre hely-
ben sütött kenyérlángost kaptak. Miköz-
ben ezt a rendkívül ízletes, hagyományos
magyar ételt kóstoltuk, meghallgathattuk
történetét, megismertük elkészítési mód-
ját. Ebéd után pihenésképpen régi mes-
terségekkel kapcsolatos tesztet töltöttek
ki a táborlakók.

A mûvelõdési házban folytatódott az
aznapi program: Török László dráma-
pedagógus foglalkozásán vettek részt 
a gyerekek. Hazafelé megtekintettük a
Dörmögõ házat, ahol József Attila roko-
na élt; a költõ róla írta a versét.

4. nap, csütörtök

Csütörtökön a „nagy” irodalmi és törté-
nelmi vetélkedõ elõtt egyórás gimnaszti-
kával és játékos versennyel frissítettük
fel a gyerekeket, gyakorlásképpen a pén-
teki sportversenyre.

A több blokkból álló irodalmi vetélke-
dõ az egész délelõttöt elfoglalta. A játé-
kok sorából csak egy példa a TérKép cí-

mû játék: A3-as lapon vaktérképet kaptak
a csapatok és külön borítékban képeket,
mindegyik egy irodalmi mûhöz kapcso-
lódott. A képeket fel kellett ragasztani a
térképre a megfelelõ ország, illetve város
helyére, melléjük írták az irodalmi mû
szerzõjét, címét és a hely nevét, ahol a
történet játszódik.

Délután a nagy fejtörést levezetendõ a
„természet szépe” versenyre került sor,
félórás növénygyûjtéssel, növényhatáro-
zással egybekötve. Mindegyik csapat 
kiválasztotta, melyik társát akarja felöl-
töztetni. Egy órájuk volt arra, hogy a
gyûjtött növényekbõl ruhadekorációt ké-
szítsenek csapattársuknak, amelyet egy
divatbemutató keretében megismertettek
a jelenlevõkkel. Az esti program filmve-
títés volt.

5. nap, péntek

Az utolsó tábori nap délelõttjén sportver-
senyeket indítottunk a táborvezetõ tanár
kollégánk vezetésével. Délután a gyere-
kek tábori élményeikrõl plakátot készí-
tettek. Egy rövid, fotókkal illusztrált kép-
zõmûvészeti totót iktattunk be, míg vár-
tuk a zene- és harcmûvészt. A tábor zárá-
sa során kihirdettük a csapatversenyek
eredményét, díjakat osztottunk ki a részt-
vevõk között. A tábor idején készített leg-
jobb fotókból diavetítést tartottunk.
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A táborozás egyértelmûen pozitív
eredménnyel zárult. A fõvárosi önkor-
mányzat elégedett volt a programokkal

és a szervezéssel, a könyvtár pedig falai
közül kilépve éppen egyik kiemelt célkö-
zönségének, a tizenéveseknek tudott tar-
talmas, ugyanakkor szórakoztató progra-
mokat nyújtani. A gyerekektõl kért írás-
beli vélemények is elégedettségrõl tanús-
kodtak. Az eltöltött idõszakra vonatkozó-
an többen csak azt nehezményezték,
hogy kevés volt a palacsinta. Reméljük,
hogy a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
együttmûködése a fõvárosi önkormány-
zattal a jövõben is folytatódik, és jövõre
hasonló programokkal, de több palacsin-
tával tudjuk fogadni a táborozókat. ■
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Könyvtáravató Nagytétényben

Az Új Széchenyi Terv keretében
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerü-
let Önkormányzata egymilliárd forin-
tos beruházással, uniós támogatással
valósította meg a Nagytétény központ
komplex rehabilitációja címû városre-
habilitációs fejlesztési projektjét. 

Ennek a programnak része és egyik
fontos eleme az egykori ortodox zsina-
góga könyvtári célra történt átalakítá-
sa. A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
nagytétényi könyvtára új helyre, kibõ-
vített és felújított épületbe költözhetett.
Így a könyvtár alapterülete a korábbi
75 négyzetméterrõl 240 négyzetméter-
re nõtt. 

A teljesen akadálymentesített mû-
emlék fõépületben és a hozzá kapcso-
lódó, új építésû részben különbözõ kul-
turális-közmûvelõdési funkciók kaptak
helyet, így a megújuló alapszolgáltatá-
sokon túl kiállítások, kulturális progra-
mok várják majd a látogatókat. 
A könyvtár pedagógiai különteremmel

is rendelkezik, mely a helyi oktatási in-
tézményekkel való együttmûködésben
kap fontos szerepet. A nagytétényi ol-
vasókat a könyvtár nemcsak felfrissí-
tett és bõvített könyv-, hangoskönyv-
és DVD-állománnyal várja, hanem 
ingyenes hozzáférést kínál számukra
korszerû elektronikus szolgáltatások-
hoz, ügyintézéshez, e-folyóiratokhoz,
adatbázisokhoz. A településrész rászo-
ruló lakói számára a kerület vezetésé-
vel kötött együttmûködési megállapo-
dás keretében biztosított a Könyvet
Házhoz szolgáltatás.  

Az új könyvtár 2013. szeptember 
2-ától – hétfõn, szerdán, pénteken, 13-
tól 19; kedden és csütörtökön: 10-tõl
16 óráig – várja a polgárokat.

Az épület felújításának terveit
Daragó László és Rabb Péter készítet-
te, a kivitelezõ az Épkar Zrt. volt.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult
meg. További támogatók: Budapest Fõ-
város Önkormányzata és a Nemzeti
Kulturális Alap. ■


