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Az idei Olvasótáborunkba 20 gyermeket, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola tanulóit 

vártuk. A zömmel 2. évfolyamos csapat tagjai az első napon Óváriné Kalamár Judit 
vezetésével egy bemelegítő drámafoglalkozáson vehettek részt. A gyerekek játékos formában  

ismerkedtek meg egymással, például csúfolókat kellett kitalálniuk. A nyári „óra” végére már a 

nevükön szólították egymást, és sok mindent meg is tudtak társaikról. Ezt követően a 
könyvtárba indultak felfedező útra, hogy a jövőben akár az egyes állományrészeket, akár a 

különböző könyvtípusokat könnyedén megtalálhassák.  
Író-olvasó találkozók is színesítették az egyhetes programot. Az elsőt egy Zalaegerszegen élő 
szerző, Főző Laura tartotta meg, Koboldmesék c. könyve alapján. A találkozón a kisdiákok 

megtudhatták, hogyan született meg a könyv ötlete, s milyen utat járt be az alkotó, mire a 

kéziratból könyv lett. A mese szereplői a szemük láttára elevenedtek meg, hiszen Laura egy 
mini erdőt varázsolt a könyvtárba és elhozta a szereplőket is egy-egy báb formájában. 

A tanulók mozgásigényét figyelembe véve kértük fel Czigányné Bancsik Edit tájfutót arra, 

hogy mutassa meg a sportág szépségét a gyerekeknek. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
területén térképekkel felszerelve keresték a diákok a megjelölt pontokat, s külön kihívást 

jelentett számukra, hogy a feladatokat időre kellett teljesíteniük.  
A hét közepén egy négylábú segítő, Andi kutya látogatott el hozzánk. Ez a kutyus volt a 
főszereplője annak a nyári esélyórának, amit a Zala Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház munkatársai tartottak könyvtárunkban. Az érzékenyítő program során a 
kutyákkal való bánásmód finomságait sajátíthatták el a résztvevők, s megtudhatták, mi 
mindenre kell figyelni, ha hátránnyal élő embertársukkal találkoznak. A délután folyamán a 

Termálfürdőbe látogattunk el, ahol a táborozók a létesítmény medencéiben és csúszdáin 
tölthettek önfeledt perceket.  

A lélekhez szólt a második író-olvasó találkozó, melyen Turbuly Lilla Talált szív című 
történetét a szerző segítségével ismerhették meg a gyerekek. Valószínűleg kevesen tudták 
közülük azt, hogy a könyv ötletét egy a Vizslaparkban talált szív adta, ám a program végére 

bepillanthattak a könyvírás kulisszatitkaiba, illetve a legügyesebb diák még egy dedikált 

Turbuly-kötettel is gazdagabb lett. Az ebéd után növénykukucskára indultunk, s együtt 

fedeztük fel a növények színpompás világát. Ehhez a témához kapcsolódva Bosnyák Viktória 

legújabb könyvét, az És most hogy festek című kötetet is feldolgoztuk, majd a műhöz 
kapcsolódó játszóházba invitáltuk a gyerekeket. Az állatok és a növények a Zalaszabari 

Kalandozoo-ban is jelen voltak, ahová a tábor utolsó napján utaztunk el. Az élménypark igazi 

paradicsomnak bizonyult a gyerekek számára, ahol először a kötélpályát próbálhatták ki. Itt 
aki nem félt, több karabinerrel biztosítva haladhatott végig a fából készült létrákon, s a 

levegőben lógó pallókon. A háromféle hófánk pályán mindenki kilencet csúszhatott, bár ha a 
gyerekeken múlott volna, akár a nap hátralévő részét is itt töltötték volna. A fiúk többsége 

lézerharcot is játszott, de nagy népszerűségnek örvendett a csúszdaház is, ahol mindenki 
annyit csúszott, amennyit akart. A kalandozoo-ban működő 4D-s moziban egy kis manó erdei 

utazásának részesei lettünk, s közben hol egy virágszáron csúsztunk le, hol pedig egy 

méhecske hátán repültünk. A különleges élmény után bejártuk az állatsimogatót, ahol 

nyuszikat, kecskéket, alpakkákat láthattak a gyerekek, s mindegyiküket elbűvölték a bájos 
szurikáták is. A kisdiákok számára az egyhetes tábor számtalan és változatos programot 

kínált, többségük nagyon élvezte, hogy a napok nem pusztán a könyvtárban, illetve olvasással 

teltek, hanem a könyvélmények egy részét a valóságban is átélhették. 

Szakál Eszter 
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 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyvtárában 2018. július 23-27. között 

Táborozzunka könyvtárban! címmel 1 hetes nyári táborra került sor. 


