TUDÓSÍTÁSOK

BESZÁMOLÓ A „MESTERSÉGEM CÍMERE”
OLVASÓTÁBORRÓL
A 2012. évi olvasótábor 22 résztvevője július 30-tól augusztus 3-ig különböző
szakmák képviselőivel találkozhatott: könyvtárosokkal, mentő szakápolóval, atlétával,
állatorvossal, rendőrrel, bábművésszel.
Minden előadó elmesélte, hogy milyen iskolák elvégzésével vált jó szakemberré,
milyen tantárgyak kiemelkedő tudása, milyen tulajdonságok megléte vagy fejlesztése
szükséges az adott mesterséghez. Beszéltek egy-egy érdekesebb szituációról, amelyet
meg is vitattak a gyerekekkel. Hasznos gyakorlati ismeretekkel is gyarapodott a hallgatóság, pl.:
 milyen sokrétű a könyvtáros munkája, hogyan lehet hosszabbítani és előjegyezni könyveket otthonról az internet segítségével, milyen érdekességeket
tartogat a könyvtár honlapja, milyen főbb szabályok mentén vehetjük igénybe a könyvtár szolgáltatásait;
 mi a mentők hívószáma; milyen adatokat kell feltétlenül bemondani a mentők hívásakor; különböző vérzéseket milyen kötéssel lehet elállítani;
 honnan tudjuk, hogy igazi vagy álrendőrrel állunk szemben; milyen esetekért
milyen büntetés szabható ki a gyerekekre vagy a szüleikre;
 a kutyát családtagnak, egy közösség részének kell tekinteni, szeretni kell, de
nem szabad engedni, hogy a fejünkre nőjön; az állatorvosnak is vannak nehéz pillanatai, pl. amikor véglegesen el kell altatni egy állatot;
 a bábművésznek jó előadókészséggel, memóriával kell rendelkeznie, és jó
fizikai kondícióval, hogy a bábokat akár másfél órán keresztül tudja tartani a
feje fölött; egy bábműsor tévés felvételekor a színész nem a bábot nézi, hanem a lábához rakott kamerát, tehát a bábok mozgatását nagyon be kell gyakorolni.
Az előadások utolsó harmadában a gyerekek megnézhették a mentőkocsi felszerelésének minden darabját, sokat ki is próbálhattak, és gyakorolhatták a sebkötözés különböző módjait. Láthatták, milyen egy rendőrautó, milyen egyenruhák és váll-lapok
járnak a különböző rangú rendőröknek, milyen az amerikai bilincs. A sportpályán mindenki meggyőződhetett arról, hogy a kalapácsvetőnek, gerelyhajítónak, súlylökőnek,
távolugrónak, akadályfutónak, futónak rengeteget kell edzenie ahhoz, hogy kimagasló
eredményeket érjen el, de a sportpályán azokat is szívesen látják, akik az egészségük
érdekében akarnak sportolni. Gyömbér, a terápiás kutya mindenkinek a szívébe férkőzött, az előadást végül a kutya érdekében kellett abbahagyni. A bábművész előadása
után különböző típusú, gyönyörűen faragott és öltöztetett bábok keltek életre egy mini
forgószínpad segítségével Az aranyszőrű bárány c. mesében.
Ebben az évben mesterség-verseket választhattak a gyerekek, előadói készségüket az utolsó napon, a versmondó versenyen bizonyíthatták. A választásban segítettünk,
a gyakorlás mindennapos feladat volt. Ahogy a Tudorkák megoldása is: ezekkel gondoltuk megerősíteni az előző napon szerzett ismereteket, és fölmérni, hogy mi maradt meg
a fejekben. A legügyesebb megfejtőket apró ajándékokkal jutalmaztuk.
A drámafoglalkozáson elfelejtett mesterségekkel, azok jellegzetes szavaival ismerkedtek és játszottak a táborlakók, a kézműves foglalkozásokon névkitűzőt készítettek vasalható gyöngyből, és egy harcias kutyust papírból, valamint „ragadozó virágot”,
amit az akadályversenyen fel is használtak az egyik ügyességi feladatban.
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A Termálfürdő, a landorhegyi akadályverseny, a táborzáró versmondó verseny
majdnem mindenki számára maradandó élmény volt a beszámolók szerint.
A táborzárón a szülőket a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumi
elnöke, Bogár Imre is köszöntötte, a gyerekek pedig előadták az akadályversenyre begyakorolt, szellemes, ritmusos csatakiáltásokat. A csapatvezetők jelentést tettek, majd
újra meghallgattuk a verseket a szülők jelenlétében. Az emléklapok, oklevelek átadása
után kis kiállításunk megtekintésére invitáltuk a szülőket, amelyen bemutattuk kézműves dolgainkat, a hét folyamán használt könyveket, a megoldott Tudorkákat, a gyerekek
által írt könyvajánlókat. A színvonalasabbakkal kiegészítjük, frissítjük a könyvtári
könyvajánló dossziékat.
Köszönet illet minden kollégát, aki bármilyen segítséget nyújtott a tábor lebonyolításához.
Horváthné Jóna Mária és Bajusz Edina könyvtárosok közvetlen segítségével tartalmában színvonalas, a gyerekek számára emlékezetes olvasótábori hetet zárhattunk 2012ben.

Végezetül álljon itt az egyik táborlakó, Horváth Csaba Bence véleménye:
„A tábor első napján kicsit féltem, hogy milyen lesz. Most leírom a táboros élményeimet.
Hétfőn kellemes meglepetés ért: reggel már találtam is pár jó barátot. Reggel
felolvastuk a könyvajánlónkat, aztán pedig a csoportot három részre osztotta Maja néni.
Nagy meglepetésemre én lettem az egyik csapatkapitány. Aztán volt egy drámafoglalkozás a régebbi idők foglalkozásaival. A nap végén pedig csináltunk egy kutyust papírból
és egy kitűzőt, és még a verset is kiválasztottuk a versenyhez.
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Kedden, ahogy más napokon is, Tudorkával és versgyakorlással kezdtük a napot.
Utána jött a mentős bácsi. Beszélt a mentősökről, a munkájukról, bemutatott egy mentőkocsit és különböző kötözéseket. Ebéd után pedig mentünk a Termálfürdőbe. Ez nagyon
jó és vidám délután volt!
Szerdán a mindennapos programok után elsétáltunk az Ifjúsági Sportcentrumba.
Ott egy atléta néni várt minket, beszélt az atlétikáról, és megmutatta pár fiatal segítségével a diszkoszvetést, gerelyhajítást, súlylökést, kalapácshajítást. Azután pedig futottunk is egy kört. Ebéd után jött hozzánk az állatorvos bácsi egy Gyömbér nevezetű kutyussal. Beszélt a munkájáról, és arról, hogyan lehet eljutni az állatorvosi szakmáig.
Csütörtökön jött egy rendőr bácsi, ő is beszélt a munkájáról, annak veszélyeiről.
Az előadás végén megmutatta a rendőrautóját. Ebéd után megcsináltuk a húsevő virágokat az akadályversenyhez, és gyakoroltuk a csatakiáltást. Aztán kezdtük a versenyt.
Mi indultunk elsőnek a három csapatból. Különböző állomásokon Maja, Marcsi és Edina néni mondta a feladatokat. A verseny nagyon jó és vidám volt. Mivel az utolsó csapat
későn ért be, az eredményhirdetés másnapra maradt.
Pénteken aztán megtudtuk az eredményt. Nagy örömömre mi lettünk a másodikak. Aztán a társaságot két csoportra osztották. Volt, aki kollázst, volt, aki Tudorkát
csinált. Megérkezett a bábművész. Beszélt a munkájáról és előadott egy mesét. Utána
pedig következett a versmondó verseny. A nap végén írtunk az egész hétről.
Nekem nagyon tetszett ez a tábor, és ha lehetőség lesz rá, jövőre is jönnék!”

Szponzoraink:
• JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány
• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Kulturális és Sport Bizottsága
• Dominó Cukrászda, ZALACO, Kanizsa Pékség, COOP ABC
• Termálfürdő
• Zala Volán
• Szülők (gyümölcs, száraz sütemény, szörp, lekvár, kéztörlő)
• Előadók: Fercsák Balázs mentő szakápoló, Góczánné Tóth Zsuzsanna atléta, Dr.
Gombos László állatorvos, Rédl Norbert rendőr, főtörzsőrmester ingyenesen vállalták az előadásokat és a gyakorlati bemutatókat.

Jagasicsné Bogatin Mária
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