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Egy tini önismereti klub
megpróbáltatásai

a József Attila Megyei
Könyvtár

gyermekkönyvtárában

Általában a gyermekkönyvtárak többsége nyá-
ron kevésbé aktív életet él, mint a tanév ideje
alatt. Év közben támadnak a tanulók maguktól
is, mikor a legkülönfélébb, embert próbáló
referensz kérdéseket képesek feltenni nekünk
tanítóik jóvoltából, keresik a tanultakhoz vagy a
házi dolgozataikhoz szükséges ajánlott, kötelezõ
és kiegészítõ irodalmat. De õk biztosítják szá-
munkra a közönséget a könyvtári órákhoz, író-
olvasó találkozókhoz, szöszmötölõ és egyéb fog-
lalkozásokhoz, a legkülönfélébb pályázatokhoz
stb., mert a gyermekkönyvtárosok ötletekben
kimeríthetetlenek.

Aztán eljön a nyár… A gyerekek örülnek, mert
nincs több feladat, a kötelezõk még ráérnek; a
könyvtáros is örül, mert kicsit fellélegezhet,
összeszedheti magát szeptemberig, gyûjtögetheti
ötleteit a megújuláshoz. Ám az ötletek tettekre
sarkallnak, és annyit hallunk-olvasunk arról, hogy
a gyerekeket egyre nehezebb behozni a könyv-
tárba, hogy a lelkiismeretes gyerekkönyvtáros
nem képes veszni hagyni még
azt a nyomorult két, két és fél
hónapot sem, amikor a gyerek
örül, ha végre nem lát könyvet.
De mit tehetnénk? Hiszen a
könyvtár falai egész évben áll-
nak, a gyerekkönyvtáros sem
bújhat ki a bõrébõl, és gyerek-
bõl is van elég potenciális olva-
só, akit, ugye, feladatunk becsá-
bítani. Ráadásul az idei összefo-
gás-program célközönsége a ti-
nik, akik nekünk ugyan „bejön-
nek”, de õk a könyvtárba?!

A kezünkre játszik az a tény,
hogy a városban a tini korosz-

tály számára szinte nincs kulturált szórakozási
lehetõség. (Máshol van?) Mintha mindenkinek
csak szeptembertõl júniusig jutnának eszükbe.
(Persze ebben is van ráció.) Nyáron szünetelnek
a mûvelõdési házak szakkörei, a városi szintû
rendezvények esetiek, egyediek, nem csak a ti-
nikre koncentrálnak. Maradnak a diszkók, az utca
és a plázák, amelyek egyre inkább a tinik társa-
sági életének vezetõ színhelyévé válnak.

Szóval egy önmagát keresõ, az életet próbál-
gató, önállósodni vágyó, kíváncsi tini számára,
aki esetleg egy belépõ- vagy mozijegyet sem tud
megfizetni, muszáj alternatívát nyújtani! Ez nem
azt jelenti, hogy neveljünk vég nélkül, tömjük a
fejét akkor is, ha már túlcsordult és megcsömör-
lött, de kínáljunk valamit! Valami számára – és
nem a mi számunkra – érdekeset, valamit, ahol
nem feltétlenül kell éreznie, hogy már megint
felnõttekkel és korlátokkal áll szemben. Sarkall-
juk gondolkodásra, de tehesse ezt szabadon. Ne
tegyük kötelezõvé, de hozza vissza a kíváncsisá-
ga, a megtapasztalt környezet és a közösség
melege. Legyen folyamatos, hogy érdeklõdését
fenntartsuk. És ha mindezt sikerülne jól meg-
szervezni, akkor talán van esélyünk felvenni a
versenyt a plázákkal. A minõséggel eleve pont-
elõnyre tehetünk szert.

Lássuk csak! Ne várjunk októberig, és nem
kell országos kampány ahhoz, hogy megszólít-
suk õket! Tegyük a fenti hozzávalókat mind egy
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kalapba, jól kutyuljuk össze, és
lássuk, mivel tudjuk õket rávenni,
hogy átlépjék a küszöbünket!

Más gyerekkönyvtárak nyári tá-
borokat szerveznek, ahol egy-két
hetes idõtartamban, még étkezést
is biztosítva, egész nap lekötik a
gyerekek figyelmét a legváltoza-
tosabb foglalkozásokat és progra-
mokat kínálva, de ez most talán
nem az a korosztály. Sajnos ná-
lunk, az ország legkisebb megyei
könyvtárában, a helyi adottságok
ezt sem teszik lehetõvé.

Hát akkor szervezzünk nekik
klubot! Az országos kampány
egyes témakörei önmagukban is
összetettek, bõven adnak lehetõ-
séget arra, hogy mindenrõl beszél-
jünk egy kicsit. Legyen szó önis-
meretrõl; arról a szûk környezet-
rõl, amelyben nevelõdnek; társas
kapcsolataikról, amelyekben kitel-
jesedhetnek; vigyünk bele egy kis
„testiséget”; és beszéljünk nekik
a drogokról, hogy megértsék, mi-
vel állnak szemben.

Így született a TÖK, azaz a
Tini Önismereti Klub. Az erede-
tileg tíz foglalkozásra tervezett
program támogatás híján öt alkalomra szûkült.
Sajnos nem nyertünk a városi önkormányzat
idõközben kiírt pályázatán, amely épp az alap-
feladaton túli kulturális-szociális tevékenységrõl
szólt. Önerõbõl és a tatabányai Gyermekvédelmi
és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az azzal pár-
huzamosan mûködõ Mosolygós Gyermekekért
Alapítvány munkatársainak segítségével sikerült
végül meghirdetnünk foglalkozássorozatunkat,
még május végén.

Alapvetõen – az Országos tini könyvtári na-

pok célkitûzéseivel összhangban – azt igyekez-
tünk megvalósítani, hogy a nyári szünidõ alatt
kulturált, könyves környezetben játsszanak, lás-
sanak és halljanak az õket érintõ, érdeklõ, az
életüket, életminõségüket befolyásoló témákról.
Mindeközben persze sokszínû és sokoldalú esz-
közeink bevetésével fel akartuk hívni a figyel-
met a könyvtárra, a hasznos elfoglaltság és a
mûvelõdés formáinak lehetõségére. Mivel a prog-
ramot eredetileg csellengõknek, hátrányos hely-

zetû tiniknek találtuk ki (innen a kapcsolat a
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálattal),
úgy állítottuk össze az egyes foglalkozások anya-
gát, hogy ösztönzõleg hasson a helyes társadal-
mi, viselkedési normák elfogadására és ezzel is
segítse a tíz–tizennégy évesek társadalmi beil-
leszkedését.

De persze nem õk jöttek el. Sõt, a hosszas
készülõdés és a belefektetett energia – úgy tûnt
–  nem volt arányban a jelentkezõk számával.

A szervezés kapcsán azzal is szembesülnöm
kellett, hogy nem is olyan egyszerû eljuttatni
programjaink hírét a tinikhez. Hiába a média, a
plakátok, a kapcsolat minden oktatási és mûve-
lõdési intézménnyel, mintha ez a korosztály nem
hallgatna rádiót, nem olvasná a napilapokat, és
nyáron be se tenné a lábát a mûvelõdési házak-
ba. Hogy az iskolák mennyire együttmûködõek?
A klubba jelentkezõk közül egyetlen gyerek szer-
zett tudomást az ott kiaggatott plakátról. Bizo-
nyára többen is olvasták kétségbeesett kérdése-
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im a Katalist levelezõ listán arról, hogy hol,
milyen eszközöket vetnek be a gyermekkönyv-
tárak annak érdekében, hogy hírét vegyék az
érintett lurkók egy rendezvénynek. (Ezúton is
köszönöm a válaszokat!)

A már említett propagandaeszközökön túl egy
visszajelzésben találkoztam a gyerekek e-mailes
kiértesítésével, de ez nyilván csak a saját olva-
sóink körét érintheti, és nálunk eddig nem volt
gyakorlat. Máshol a gyerekkönyvtárosok még azt
is vállalják, hogy munkaidejükön túl kiállnak,
jelen vannak a város rendezvényein kis sátorral,
egy pulttal, a szórólapjaikkal. Mindazonáltal le-

szûrhetõ, hogy bármit csi-
náljunk és szervezzünk is,
a személyes kontaktus a leg-
célravezetõbb módszer.

Hát így indult a Tini
Önismereti Klub 2008. júni-
us 30-án hat fõvel. Az elsõ
foglalkozás Ilyen az EGO-m

címmel az ismerkedésrõl
szólt. A programsorozat és
a könyvtár mint helyszín be-
mutatása után mindenki
kapott egy színes tökemb-
lémával ellátott névjegykár-
tyát, hogy egymás köny-
nyebb megszólítása érdeké-
ben a keresztneve feltünte-
tésével azt magára aggassa.
Kölcsönösen labdapasszo-
lással bemutatkoztunk egy-
másnak, ami elég semati-
kusra sikeredett, még min-
denki zavarban volt. Mivel
nem csak a magunkról állí-
tott dolgok alapján ismerke-
dünk, szóba került a visel-
kedés. Lenyúltunk a civili-
záció gyökereihez, megfo-
galmaztuk, mit jelent a kul-
turált viselkedés, és mit az,
ha valaki „nem tud visel-
kedni”. Kérdõívet töltöttek
ki a helyesnek tartott maga-
tartási formákról. Beszél-
tünk a külsõ megjelenésrõl,
arról, hogy a divat befolyá-
solja-e és milyen mértékben
viselkedésünket, ennek a-

lapján jogosan ítéljük-e el embertársainkat. Le-
szögeztük, hogy társadalmi szokásokhoz, erköl-
csi normákhoz és egymáshoz egyaránt igazod-
nunk kell, majd áttértünk a köszönés és üdvöz-
lés formáira mint a kulturált viselkedés alapvetõ
illemszabályára. Derültségre adott okot, ahogy
ennek során õket bevonva szemléltettük az egyes
népek köszönési szokásait. Színes ábrák segítsé-
gével választaniuk kellett, hogy életkorok és élet-
helyzetek szerint kinek illik elõször köszönnie.
Hasonlóképp szemléltetve átrágtuk magunkat a
bemutatkozás szabályain is, a megszólalástól a
kézfogásig. Ezt követõen arra kértem õket, hogy
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fogalmazzanak meg „klubszabályokat”,
amelyeket a késõbbiekben mindenki
magára nézve is érvényesnek tart. Ti-
zenkét pontban írták fel gondolataikat,
amelyekben nagyrészt a foglalkozáson
elhangozottak köszöntek vissza. Ezek
sorából kiemelendõ a „klubtitok”, ami
a soron következõ kényesebb témák al-
kalmával, a személyes jellegû infor-
mációk kiadásától tarthat vissza bár-
kit. A foglalkozást tablókészítéssel zár-
tuk. Selejtezett képes folyóiratainkból
választhatott mindenki magára jellem-
zõ, õt kifejezõ képeket, szövegeket. A
legtöbb tabló zenei világról, kedvenc
tévésorozatokról, rajzfilmfigurákról szólt, de volt,
aki csoportosítva a képeket, szöveges bejegyzé-
sekkel egészítette ki õket.

Az elsõ foglalkozás után mindjárt az is kide-
rült, hogy a július a legtöbbjük számára nyaralá-
sokkal telik majd, így az eredetileg kétheti rend-
szerességet felrúgva augusztustól hetente foly-
tattuk tevékenységünket. Nem tagadom, féltem,
hogy nem látom õket viszont. A következõ alka-
lom elõtt mindenkit személyesen hívtam fel és
biztosítottam a vendégszeretetemrõl.

Augusztus 4-én Gyökerek hálójában bolyong-
tunk. Téma a család. Összeszedtük, milyen vo-
natkozásokban találkozunk e szóval, és megke-
restük értelmezésükben a közöst. Végiggondol-
hatták, hogy melyikük mit örökölt családjából,
majd játékot kezdeményeztem, hogy számba
vegyük, mi mindent jelent(het) a család számunk-
ra. Akik passzoltak a sorban, zálogot adtak, hogy
majd a foglalkozás végén egymásnak „jópofa”
büntetéseket kitalálva kiválthassák. Felemleget-
tünk híres-neves családokat, képekkel illusztrál-
va tisztáztuk, mi is az a kutyabõr, családi címer
és családfa. Megfogalmaztuk, hogy mi a hírnév,
mit jelentett dicsõséget vagy szégyent hozni a
család nevére, milyen okokból jöttek létre ér-
dekházasságok, és hogy a különbözõ szokások-
kal, hagyományokkal stb. rendelkezõ házastár-
sak egymáshoz való alkalmazkodása szabja meg
alapvetõen a család életét. Felsoroltuk, ki tarto-
zik a szûk vagy a tágabb családba, melyik ro-
kont hogy nevezzük, mi a keresztszülõ feladata.
Kíváncsian hallgattam, hogy ki mit hallott nagy-
szüleitõl arról, hogyan élt régen a családjuk. Így
lyukadtunk ki a családszerkezetnél, a családban
betöltött szerepeknél, amelyek mára – a gyere-

kek is tapasztalják – egyértelmûen felborultak a
munkanélküliség, a megélhetés feltételeinek biz-
tosításáért való küzdelem, az anyák munkaválla-
lása, a csonka családok stb. miatt. Elkeserítõ volt
az õ szájukból hallani, hogy ebben a felgyorsult-
kifordult világban a gyerekeket a bölcsõde, óvo-
da, iskola és a környezetük neveli.

Kiderült, ki milyen szerepet vállal otthon a
munkamegosztás során. Az elhangzottak konf-
liktusforrást jelenthetnek minden otthonban.
Hogy közösen gondolkodhassunk ezek feloldá-
sán, néhány élethelyzetet megfogalmazva kér-
tem egy-egy szituáció páros megjelenítését, amit
aztán kielemeztünk. A foglalkozás tapasztalata-
ként összefoglaltuk, hogy mi minden tartja össze
a családot, és a nagyszülõkkel bezárólag ki-ki
nekilátott családfája elkészítésének.

Egy hét elteltével már a Barátságok és sze-

relmek voltak napirenden. Az elõzõ témánál már
érzékelhették, hogy kötõdéseink, szûk környeze-
tünk hogyan hatnak életünkre, és hogy kapcso-
lataink élethosszig alakítanak. Bevezetõként a
kapcsolatokról beszélgettünk behatóbban: mit
jelent a szimpátia, hogyan, kivel ismerkedünk,
milyen alkalmak adnak erre lehetõséget, és az-
tán mitõl válhat egyre gazdagabbá, sokszínûbbé
egy-egy ismeretség, hogyan alakul ki a bizalom.
Fontos volt leszögezni a belsõ értékek jelentõsé-
gét, valamint azt, hogy a kapcsolatokat építeni
kell – szemben a közkedvelt brazil és hasonszõ-
rû filmekkel –, nem máról holnapra születnek
nagy barátságok és szerelmek, azokért tenni is
kell. Ismételten páros szituációs játékba vontam
be a tiniket, hogy próbálgassák a kapcsolatte-
remtés technikáit adott helyzetekben. Az egyik
vállalkozó kedvû gyerek felolvasta nekünk an-
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nak alapszabályait, hogyan tanúsíthatunk valaki
iránt figyelmet. Kértem, hogy számolják össze
és jegyezzék le, kinek-kinek hány barátja van.
Meghatározást kerestünk a „barát”-ra és baráttí-
pusokat soroltunk fel, a parancsolgatótól a leg-
jobb barátig. Igyekeztünk az igaz barát, barátság
ismérveit és feltételeit megfogalmazni, majd azt
kértem, hogy újra számolják össze barátaikat.
Néhányuknál az eredetileg harminc-negyvenes
létszám máris tíz alattira csökkent. Saját példám-
mal igyekeztem illusztrálni, hogy kortól, hatá-
roktól, távolságtól függetlenül meddig tarthat egy
igaz barátság. Ha sikerült megértetni, hogy az
egyenrangúság, a kölcsönösség, a másik tiszte-
letben tartása, megbecsülése, feltétel nélküli el-
fogadása, az õszinteség milyen erõvel ruházhat
fel társas kapcsolatainkban, akkor lesz tartásuk
és kitartásuk az élet rögös útjain. Innen egy ugrás
volt tovább lépni a szerelemre, hiszen az imént
felsorolt értékeknek és magatartásoknak kell
dominálniuk azt is. Lehet-e barátságból szere-
lem? Mit jelent szerelmesnek lenni? Elkerülhe-
tetlen-e a csalódás és hogyan lehet túlélni?

Volt, aki õszintén megnyílt, volt, aki zava-
rában vihogott, de mindenki itta az elhangzot-
takat. A nyíltan fel nem vállalt megszólalá-
sok, érzelmek feldolgozásához nyújtott segít-
séget Tibor Ágnes és Grúber Cecília szerel-
met tárgyaló naplórészlete, amit mindenki
másolt formában hazavihetett. A téma aktuális
pontjain Shakespeare-szonettet, valamint köz-
ismert könnyûzenei elõadók számait hallgat-
tuk cédérõl. A foglalkozás könnyed lezárása-
ként pedig a kapcsolattartásra és a titkos üze-
netváltásokra kialakult virág- és legyezõnyelv
jelentéseibõl szemezgettünk. Ez alkalommal

házi feladatot is kaptak a gyerekek:
eszperente vagy madárnyelven kellett
a következõ alkalomra rövid szerel-
mes verset írniuk.

A test rejtelmei címet viselte az a
klubfoglalkozás, melynek során
Rösszer Julianna mentálhigiénés szak-
ember, pszichológus és gyógypedagó-
gus igazán élvezetes, interaktív formá-
ban mintegy kalandra szólította fel a
gyerekeket. Jutalomlabdákkal ösztön-
zött az együttgondolkodásra. Feltárult
testünk mûködésének minden lényeges
titka a mozgástól az érzékelésig, hogy
miért kötünk érzelmeket a szívhez, és

hogyan érez az agy. Együtt demonstráltuk, ho-
gyan örülünk, és milyenek vagyunk csalódottan.
A bánat kihat testünk funkcióira, és gyakran be-
tegséghez vezethet. Fontos tehát az okokat kide-
ríteni, amelyek miatt érdemes háttérbe szorítani
azt. Ehhez csupán nézõpontot kell váltani, így
kerestünk választ a kapcsolódó élmények alap-
ján az iskolai kudarcokra. Érdemes volt eszünk-
be juttatni, hogy a Nobel-díjasok is voltak gye-
rekek, és elgondolkozni azon, hogy õk vajon ho-
gyan léptek túl gyengeségeiken. Háromfõs cso-
portokban felírtuk, mit gondolunk a világról,
magunkról és mit gondolnak mások rólunk, majd
relaxációs feladattal bizonyítást nyert, hogy mind-
egyikünk többre képes, mint amennyit gondol
magáról. Újabb játék gyõzött meg mindenkit
arról, hogy milyen nemkívánatos következmé-
nyekkel járhat mások utánzása, hogy érdemes
önálló döntéseket hozni. Nincs tökéletes ember
a földön, képesnek kell lenni elfogadni saját
magunkat, és ha elfogadjuk környezetünket, az
is elfogad majd minket. Körülöttünk folyamatos
a változás, csak rajtunk áll, hogy egy vagy két
lábon állunk-e, és ha kanyarogva érjük is el a cé-
lunkat, akkor sem felesleges az út. Interaktivitása
miatt talán ez volt a legsikeresebb foglalkozás.

A nyári szünet utolsó hetében Narkóvilág

címmel a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának veze-
tõje, Csonkáné Huszár Anita volt segítségemre.
A gyerekek egy része tudta, hogy a drog nem
csak kábítószer lehet, hanem a nikotin, a koffein
és a szerencsejáték is az. Bevezetésként beszél-
tem a drogok történetét végigkísérõ mágia–val-
lás–gyógyszeripar kapcsolatról, és a „hagyomá-
nyos” kábítószerek némelyikét kiemelve (ópium,
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heroin, varázskaktusz és -gombák, kokain) sze-
mezgettem történetük érdekességeibõl.

Ezt követte vendégünk negyvenöt perces
projektoros elõadása, amelyben részletesen is-
mertette a legális és illegális szerek sokféle-
ségét, hatásmechanizmusát, használatuk okait
és veszélyeit a bûnözés oldaláról is. Szó volt
a törvényi szabályozásról, jogokról és felelõs-
ségrõl. Hallhattunk a rehabilitációs lehetõsé-
gekrõl és intézményekrõl. Az elõadás végén a
rendõrségnek a ráckeresztúri Drogrehabilitációs
Központban felvett dokumentumfilmjét láthat-
tuk, amelynek során az intézet egyik bentla-
kójának vallomása a kortárs szemével segített
megértetni a tinikkel a kábítószer-használat
minden aspektusát és veszélyét. Tanulságos
volt kielemezni azokat az okokat, amelyek ezt
a fiatalt a drog felé sodorták. Az összes eddigi
foglalkozás tanulsága benne volt – tisztelet,
önbecsülés, szeretet, család, igaz barátok, a jót
és pozitívumokat megtalálni – abban, ami miatt
nemet lehet mondani erre az „élvezet”-re.

Készítettem egy elégedettségvizsgálati kér-
dõívet, amit sajnos nagyon hiányosan töltöt-
tek ki az utolsó alkalommal. Ami a beérkezett
néhány válaszból kitûnt, az azonban szinte csak
pozitívum volt. Egy gyerek panaszkodott a fog-
lalkozás hosszúságára, hiszen alkalmanként –
bár interaktív formában, de – két, két és fél
órát foglalkoztunk egymással. Volt, akinek
sûrû volt a heti rendszeresség, de sokan el
tudnának képzelni hasonló klubfoglalkozáso-
kat a tanév során is. (Persze kérdés, hogy
hogyan lehetne összeegyeztetni a különbözõ
iskolák iskolán túli programjaival.) Ami a lé-
nyeg, hogy mindenki szívesen jött, mert itt
mindenki szót kapott, mindenkit meghallgat-
tak, mindenki elmondhatta a magáét, panasz-
kodhattunk és tudtunk örülni.

A klubsorozatot azzal a gondolattal zártam
le, hogy – remélhetõleg – legalább ebben a
szûk körben (a foglalkozás végére szinte meg-
dupláztuk a létszámot) tudtunk olyan pozitív
gondolatokat közvetíteni és olyan értékekre
hívtuk fel a figyelmet, amelyek a látókört szé-
lesítve, az ismereteket kiegészítve támaszt je-
lenthetnek majd az élet rögös útjain, segítenek
a helyes döntésekben. Mindenkitõl emléklap-
pal és csekély ajándékkal búcsúztam. Egyúttal
azt is hangsúlyoztam, hogy bár a klubnak egy-
elõre vége, a könyvtár ajtaja nyitva áll, legyen

szó irodalomról, vagy „egyéb témáról”, elér-
hetõek vagyunk. Jó hírünk pedig viszik, hoz-
zák a kortársakat, és remélem, jövõ nyáron más
formában ismét egymásra találunk.

Kissné Anda Klára

József Attila Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtára

Német nemzetiségi
olvasótábor

A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány 2008-
ban harmanicharmadik alkalommal rendezett né-
met nemzetiségi olvasótábort baranyai és somogyi
tanulóknak Óbányán, 2008. július 19-étõl 27-éig.

A tábor céljai az alapítvány alapító okiratá-
ban és a pályázatban megfogalmazottak szerint
a következõk voltak:

– feleleveníteni és továbbadni a magyarorszá-
gi német nemzetiségi kultúra gazdag örökségét,

– lehetõséget adni a német anyanyelv gya-
korlására, csiszolására,

– erõsíteni a gyerekek kialakuló nemzetiségi
identitását,

– könyvszeretetre és könyvtárhasználatra
nevelni,

– kulturált nyári idõtöltést biztosítani.
A tábor szervezése érdekében együttmûkö-

dünk a pécsi Lenau Egyesülettel, a német nyel-
vet oktató iskolákkal, baranyai és somogyi né-
met kisebbségi önkormányzatokkal, más német
civil egyesületekkel.

Ötvenöten voltak velünk a táborozáson, felsõ
tagozatos általános iskolások Baranya és Somogy
megyébõl. A részvételre a helyi német kisebbsé-
gi önkormányzatok tettek javaslatot, illetve az
iskolákat tájékoztattuk a táborozás lehetõségé-
rõl. Az évente megrendezett német vers- és pró-
zamondó versenyünk elsõ három helyezettje,
valamint az Erich Kästner meseíró verseny he-
lyezettjei ingyenesen táborozhattak, idén kilen-
cen voltak. A táborban korlátozás nélkül vehe-
tett részt minden, a magyarországi németség
kultúrája iránt érdeklõdõ tanuló. A vezetõség
könyvtárosokból és német szakos tanárokból állt,
valamint a programokhoz kapcsolódóan elõadók
kapcsolódtak be a munkába.

Az elõadások és a csoportfoglalkozások né-
met nyelven folytak, ezen kívül szabadidõben is
törekedünk a német nyelv használatára.


